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הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הצבעה והוראות בדבר 
 1996-(, התשנ"וובמוסדות מוכרים עה בבתי חוליםהצב

 (833)ק"ת התשנ"ו, עמ' 
 

 :תיקונים

 מראה מקום שם
 ;670ק"ת התשנ"ט, עמ'  התשנ"ט
 ;366ק"ת התשס"ג, עמ'  התשס"ג
 .524ק"ת התשס"ו, עמ'  התשס"ו
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הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הצבעה והוראות בדבר 
 1996-(, התשנ"ויםובמוסדות מוכר הצבעה בבתי חולים

וק הבחירות לכנסת )נוסח טז )ב( לח116-)ב( ו-טו)א( ו116בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
יעצות עם ועדת הבחירות המרכזית החוק(, בהתי -)להלן  1969–משולב( התשכ"ט

 ובהתייעצות עם שר הבריאות, אני מורה לאמור:

 הגדרות
 

 תשנ"טהתיקון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשס"והתיקון 

 אלה: בהוראות .1
 ;יב לחוק116משמעותם בסעיף כ -"בית חולים" ו"מאושפז"  

 ;טו )ב( לחוק116משמעותו בסעיף כ -"אישור אשפוז" 

 ;יג)א( לחוק116משמעותו בסעיף כ -"אישור לעובד צוות רפואי" 

חד מהמסמכים המזהים המנויים בסעיף א -"אמצעי זיהוי" 
 )ב( לחוק;74

 ;יג לחוק116עיף מעותה בסכמש –"קלפי למאושפזים" 

ים אנשים המוגבלים בניידות, מוסד בו שוה -"מוסד מוכר" 
 לחוק; 1יז116כאמור בסעיף 

לכל מונח אחר תהא המשמעות המוקנית לו בחוק, בשינויים 
 המחוייבים לפי הענין.

יהיה אחראי על הקלפי או  או מוסד מוכר מנהל בית חולים )א( .2 אחראים
ועל  או מוסד מוכר חולים הקלפיות שתוצבנה באותו בית

; חראי(א –חלוקת אישורי האשפוז למאושפזים )להלן 
רשאי למנות אדם  או מוסד מוכר מנהל בית החולים

 מטעמו לשם כך.

ר שלפני יום הבחירות ימסור ש 42-הלא יאוחר מן היום  )ב(  
בבתי  הבריאות לועדה המרכזית את רשימת האחראים

סור לועדה המרכזית את החולים שר העבודה והרווחה ימ
. ברשימה זו רשימת האחראים במוסדות המוכרים

יפורטו: שם וכתובת בית החולים, שם האחראי ומספרי 
 הטלפון שלו בעבודה ובבית.

חומר 
 הצבעה

לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה המרכזית  )א( .3
 את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה הדרוש לאחראים.

ראים ישמרו את חומר ההצבעה במקום בטוח האח )ב(  
 וימסרוהו לידי יושב ראש ועדת הקלפי עם הגיעו.

מספר 
המצביעים 

בקלפי 
 למאושפזים

 תשס"והתיקון 

מאושפזים, אולם יושב ראש  300עד בקלפי למאושפזים יצביעו  .4
הועדה המרכזית רשאי להתיר הצבעת מספר גדול יותר של 

אינו מצדיק,  300כולל העולה על מאושפזים בקלפי אם מספרם ה
 לדעתו, קלפי נוספת.
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קביעת 
מיקום 

הקלפיות 
 או ניוד בין

 מספר
 מחלקות

ליושב ראש  ויגישושר העבודה והרווחה שר הבריאות  )א( .5
ם שלפני יו 42 -הועדה המרכזית, לא יאוחר מן היום ה 

או בדבר המקום בבית החולים  םהבחירות, את הצעת
ו תוצב הקלפי ובדבר ניוד קלפיות בתוך שבבמוסד המוכר 

ומוסדות  בין בתי חוליםאו מוסד מוכר או  בית חולים
 .מוכרים

כאמור בסעיף קטן )א(, יקבע  יםשרהלאחר קבלת הצעת  )ב(  
יושב ראש הועדה המרכזית את מיקום הקלפיות 

 למאושפזים.

שעות 
 ההצבעה

 8:00-ה מקלפי למאושפזים בבחירות לכנסת, תהיה פתוח )א( .6
 בערב. 8:00בבוקר עד 

יושב ראש ועדת הבחירות יקבע את שעות ההצבעה בכל  )ב(  
 קלפי ניידת שתוצב בבית חולים.

אישורי 
 אשפוז

 תשנ"טה תיקון

האחראי ידאג לכך כי עד שעה אחת לפני השעה שנקבעה  )א( .7
לתחילת ההצבעה בקלפי למאושפזים באותו בית חולים 

 לקו לכל המאושפזים אישורי אשפוז., יחו6כאמור בסעיף 

מאושפז שאושפז בבית חולים ביום הבחירות יקבל אישור  )ב(  
אשפוז אם אושפז עד שעה אחת לפני השעה שנקבעה 
לסיום ההצבעה בקלפי למאושפזים באותו בית חולים 

. אישור האשפוז יינתן למאושפז בסמוך 6כאמור בסעיף 
 לאחר ההחלטה לאשפזו.

ז שלא קיבל אישור אשפוז, הסבור שהינו זכאי מאושפ )ג(  
לקבלו, יוכל לפנות בענין זה לאחראי והאחראי יספק לו 

 אישור כאמור.

סעיפי משנה )א( עד )ג( יחולו בשינויים המחוייבים, גם על  )ד(  
 . ולעובדי המוסד המוכר אישורים לעובדי צוות רפואי

רד לקבלת חולים האחראי יפרסם על לוח המודעות במש .8 פרסומים
 הודעות בדבר: ובמוסד המוכר ובמקומות מרכזיים בבית החולים

 יום הבחירות, מקום הקלפי או הקלפיות באותו בית חולים (1)  
 ושעות ההצבעה;

ובאישור אשפוז על מנת  באמצעי זיהויהחובה להצטייד  (2)  תשס"והתיקון 
 להצביע;

משרדו בבית  שם האחראי, מספר הטלפון שלו ומקום (3)  
 החולים;

פי סעיף -פרטי רשימות המועמדים לכנסת שנמסרו על (4)  
 טז )ב( לחוק.116
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לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת,  ותוהל הטיפול בבקשנ

 2019-טהתשע"

-א לחוק7סעיף לובהתאם  1981-)א( לחוק הפרשנות, התשמ"א17בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 1969-ירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טא לחוק הבח63-ו 63יסוד: הכנסת וסעיפים 

החוק(, אני קובע בזה את נוהל הטיפול וסדרי הדיונים בוועדות הבחירות המרכזית  –)להלן 
 לכנסת, בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת:

  –בנוהל זה  .1 הגדרות

 לחוק; 59משמעו בסעיף כ –"בא כח רשימה" 

-א לחוק7ף קשה לוועדה שלא לאשר רשימת מועמדים לפי סעיב –"בקשה" 
לחוק או בקשה לוועדה לקבוע כי מועמד מנוע  63יסוד: הכנסת וסעיף 

א 63סוד הכנסת: וסעיף י-א לחוק7מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 
 לחוק;

 לחוק; 15עדת הבחירות המרכזית לכנסת שהוקמה לפי סעיף ו –"הוועדה" 

 לחוק; 17ושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף י –דה" "יושב ראש הווע

מי שנכלל ברשימת מועמדים, והוועדה קבעה, על יסוד  –"מועמד מנוע" 
 בקשה, כי הוא  מנוע מהשתתפות בבחירות לכנסת;

 לחוק; 57שימת מועמדים שהוגשה לוועדה לפי סעיף ר –"רשימת מועמדים" 

ה לגביה כי היא מנועה שימת מועמדים שהוועדה קבער –"רשימה מנועה" 
 סוד: הכנסת.י-א לחוק7מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 

הגשת 
 בקשה

בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת  )א( .2
המועמדים שהוועדה מתבקשת שלא לאשרה, או מיום הגשת רשימת 
המועמדים הכוללת את שמו של המועמד שהועדה מתבקשת שלא 

ביום  22:00לפי העניין; הבקשה תוגש לא יאוחר מהשעה לאשרו, 
 האחרון להגשתה.

בקשה, על צרופותיה, תימסר למזכירות הוועדה בעשרה עותקים  )ב(  
מודפסים, חתומים וכרוכים, ובצירוף עותק מלא, סרוק וחתום, 

; מועד קבלת esset.gov.ilVadatB@knבאמצעות דואר אלקטרוני 
הבקשה ייחשב כמועד בו אישרה מזכירות הוועדה את קבלת כל עותקי 

 הבקשה כנדרש.

 בבקשה ייכללו כל אלה: )ג(  

דין, לרבות -שם המבקש, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי (1)   
מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר 

 חו ופרטיו כאמור;כו-ם באש –וא מיוצג אלקטרוני, ואם ה

מפורטים הדין, הפרטים -המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי (2)   
( לגבי כל אחד מהמשיבים, אם ניתן לבררם, ועניינו של 1בפסקה )

 כל אחד מהמשיבים בבקשה;


