لجنة االنتخابات المركزية
للكنيست الـ 22

صفحة معلومات من قبل لجنة االنتخابات المركزية – انتخابات الكنيست
«لن نفوِّ ت يوم العيد ،عيد الديمقراطية .إنها الديمقراطية المرتبطة بها حياتنا ،الديمقراطية التي لن نتخلى عنها،
َ
الديمقراطية في أوج مجدها .غدا تقرري أنتِ ،وتقرر َ
منتخبينا في الكنيست وشكل الحكومة
أنت ،ونقرر جميعًا ،هوية
القادمة ...غدا سنقرر بأنفسنا من يشغل منصبا في الكنيست ،وبشكل غير مباشر – من يشغل منصبا في الحكومة .ونقرر
من يحدد جدول أعمالنا يوم بعد الغد وفي األيام المقبلة .ونقرر من يحسم األمور في الدولة وفي المجتمع اإلسرائيلي».
(سعادة القاضي ميشائيل حيشين رحمه هللا ،رئيس لجنة االنتخابات المركزية للكنيست السادسة عشرة)

مبادئ طريقة انتخابات الكنيست
ينص البند  4من قانون أساس الكنيست على طريقة انتخابات الكنيست .بموجبه فإن االنتخابات هي:
•عامة – لكل مواطن اسرائيلي يبلغ  18عاما وما فوق حق التصويت في االنتخابات.
•قطرية – كل دولة إسرائيل تعتبر منطقة انتخابية واحدة فيما يتعلق بحساب نتائج االنتخابات.
•مباشرة – يتم تحديد نتائج االنتخابات بشكل مباشر حسب تصويت الناخب بنفسه ،أي ليس من خالل انتخاب هيئة
انتخابية وبدون وكالء.
•متساوية – لكل ناخب صوت واحد .أي ،يتساوى جميع الناخبين بمدى تأثيرهم في االنتخابات .جانب آخر من
المساواة في االنتخابات هو ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع قوائم المرشحين المتنافسة في انتخابات الكنيست.
•سرية – تهدف سرية االنتخابات إلى منع ممارسة الضغوط أو التأثير المرفوض على الناخبين فيما يتعلق بتصويتهم
حسب ما يملي عليهم ضميرهم ووجهات نظرهم الشخصية.
•نسبية – يتم توزيع المقاعد البرلمانية على القوائم وفقا لنسبة األصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع
األصوات الصحيحة.

سيتم إجراء انتخابات الكنيست الثانية والعشرين يوم الثالثاء الموافق  17أيلول .2019
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حق التصويت
حق التصويت هو حق دستوري يقره البند  5من قانون أساس الكنيست .هذا الحق ممنوح لكل مواطن إسرائيلي بشرط
استيفاء الشروط التالية:
•في يوم انتخابات الكنيست يبلغ  18عاما وما فوق (ولد بتاريخ  2001/9/17أو قبل ذلك).
•مسجل في سجل الناخبين كمواطن إسرائيلي تم تسجيله في سجل السكان ،في موعد ال يتجاوز يوم الخميس الموافق
.2019/7/25
•مسجل كشخص يقيم في إسرائيل ،واسمه وعنوانه في إسرائيل يظهران في سجل السكان.
يُنشر سجل الناخبين على شبكة اإلنترنت ،ومن خالله ومن خالل االتصال بمركز خدمات الرد الهاتفي أو إرسال فاكس
أو رسالة نصية قصيرة يمكن للناخب االستيضاح حول عنوان صندوق االقتراع الذي هو مسجل فيه للتصويت.
تظهر المعلومات حول طرق االستيضاح في موقع اإلنترنت التابع لوزارة الداخلية.

أين نصوت؟
•يحق لكل ناخب التصويت في صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه ،وأن يمارس حقه في التصويت فقط في
هذا الصندوق .تطبيق هذا المبدأ من شأنه ضمان إدارة االنتخابات بشكل سليم ومجد.
•كما ذكرنا ،في موقع اإلنترنت التابع لوزارة اإلنترنت على العنوان التاليhttps://www.gov.il/apps/ :
 ،/moin/bocharimيمكن لكل ناخب استيضاح عنوان صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه .كذلك ،يتم
إرسال رسالة إلى العنوان المسجل لكل ناخب ،تتضمن عنوان صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه .كما يتم
تشغيل مركز خدمات الرد الهاتفي لالستعالمات عشية يوم االنتخابات باللغات العبرية ،العربية ،الروسية ،األمهرية
واإلنجليزية ،على هاتف رقم  ،1-800-222-290ويمكن الحصول على هذه المعلومات أيضا من خالل إرسال
رسالة نصية قصيرة إلى هاتف رقم  050-8085500أو فاكس رقم .1-800-222-291
•هناك حاالت استثنائية تتعلق بالقرار حول صندوق االقتراع الذي من المقرر أن يصوت الناخب فيه – ينص قانون
انتخابات الكنيست على عدة حاالت استثنائية في حال عجز الناخب ،ألسباب موضوعية ،عن الحضور إلى صندوق
االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه .على سبيل المثال :الشخص الذي هو محدود الحركة بسبب حالته الجسدية ،من
يخضع للعالج في المستشفى ،مسجون في سجن ،جندي ومندوب في مهمة دبلوماسية في الخارج .في هذه الحاالت
يجري التصويت من خالل صناديق اقتراع خاصة وبواسطة مغلفات مزدوجة.
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−يمكن للناخبين محدودي الحركة التصويت في صناديق اقتراع تلبي احتياجات محدودي الحركة والدخول إليها
والخروج منها يتم بترتيبات خاصة.
−سيصرح الناخب خطيا أمام سكرتير لجنة الصندوق بمحدودية حركته (في حال عدم كون محدودية حركته بارزة
للعيان) ،وبعد ذلك سيسمح له بالتصويت في صندوق االقتراع.
يجب االنتباه – إمكانية التصويت في صندوق اقتراع مخصص يلبي احتياجات الناخبين من محدودي الحركة بواسطة
مغلفات مزدوجة تهدف إلى التسهيل على الناخبين محدودي الحركة ،والسماح لهم بممارسة حقهم في التصويت .تصريح
كاذب بخصوص محدودية الحركة ،بهدف التصويت في صندوق اقتراع غير الصندوق المسجل فيه الناخب ،قد يتسبب
في ازدحام كبير في الصناديق المخصصة لمحدودي الحركة ،والمساس بعملية تصويت الناخبين من محدودي الحركة
كما جاء أعاله .لذلك ،تقرر أن الشخص الذي يصرح بأنه محدود الحركة بسبب حالته الجسدية ،ولكنه ليس على ذلك –
سيعاقب بالسجن ستة أشهر أو بدفع الغرامة.
يمكنكم االستعالم عن مواقع صناديق االقتراع المخصصة لمحدودي الحركة من خالل مركز الخدمات الهاتفي على
األرقام التالية *8354 ،*8492 ،*3857 :وكذلك بواسطة موقع اإلنترنت التابع للجنة االنتخابات المركزية للكنيست
من خالل الضغط هنا (باللغة العبرية).

يوم االنتخابات
يوم االنتخابات هو يوم عطلة ،ولكن خدمات المواصالت العامة والخدمات العامة األخرى التي حددتها لجنة االنتخابات
المركزية (مطاعم ،مسارح ،قاعات سينما ،محطات المياه والكهرباء ،مستشفيات ،قوات اإلنقاذ وأخرى) ستنتظم كالمعتاد
وهي مفصلة في موقع االنتخابات التابع للجنة االنتخابات المركزية ضمن قسم «انتخابات الكنيست الـ .»22
يؤكد أن المواصالت العامة بين المدن تنتظم مجانا يوم االنتخابات ،في خدمة جميع المواطنين والناخبين المتواجدين
بعي ًدا عن صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوتوا فيه .لمزيد من المعلومات يمكن التوجه إلى موقع اإلنترنت التابع
للجنة االنتخابات المركزية.

ساعات التصويت
ستكون معظم صناديق االقتراع مفتوحة من الساعة  07:00صباحا وحتى الساعة  22:00ليال .وفي البلدات الصغيرة
ستكون صناديق االقتراع مفتوحة من الساعة  08:00صباحا وحتى الساعة  20:00ليال ،ويجري هذا أيضا في
المستشفيات والسجون والمعتقالت.
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ستغلق أبواب صندوق االقتراع في ساعة اإلغالق المقررة .من حضر إلى صندوق االقتراع وقت قصير قبل ساعة
اإلغالق الرسمية يحق له التصويت حتى لو تأخر تصويته إلى ما بعد هذه الساعة.

التصويت من خالل المغلفات المزدوجة
كما أسلفنا ،هناك حاالت يصوت الناخب فيها في صندوق اقتراع لم يتقرر أن يصوت فيه ،وذلك في حال عجز الناخب
عن الحضور إلى صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه ،وفي حال أقر القانون السماح له بذلك (على سبيل المثال:
جنود ،من يخضعون للعالج في المستشفيات ،سجناء ومعتقلين وأخرى).
في هذه الحالت يتم إجراء فحص شامل للتأكد من أن الناخب لم يصوت مرتين .يتم ذلك بواسطة وضع مغلف االقتراع
غير الشفاف الخاص بالناخب داخل مغلف مزدوج يحمل تفاصيله الشخصية وهي مكتوبة بخط يد .وفي نهاية يوم
االنتخابات ُتجمع كل المغلفات المزدوجة ويجري فحص للتأكد من أن الشخص الذي صوت من خاللها لم يصوت أيضا
في صندوق االقتراع الذي تقرر أن يصوت فيه ،وذلك من أجل تفادي التصويت المزدوج.
فقط بعد هذا الفحص ُتفتح المغلفات المزدوجة و ُتج َمع مغلفات االقتراع الداخلية ،ويتم فتحها وع ّدها من قبل لجان صناديق
اقتراع تعمل في مبنى الكنيست .هذه اللجان التي تركيبتها نفس تركيبة لجان الصناديق العادية ،تقوم بع ّد بطاقات االقتراع
(األصوات) الموجودة داخل هذه المغلفات.

بطاقة االقتراع للكنيست
انتخابات الكنيست في إسرائيل هي انتخابات لصالح قائمة مرشحين ،يقدمها حزب .كل قائمة لديها حرف أو حروف
وكذلك لقب .تظهر حروف القائمة ولقبها على بطاقة االقتراع .خالل التصويت ،تظهر أمام الناخب جميع بطاقات قوائم
المرشحين ،وهو يختار بطاقة القائمة التي يصوت لها.
ُتنشر ألقاب قوائم المرشحين والحروف في الصحف ومن خالل موقع اإلنترنت التابع للجنة االنتخابات المركزية.
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مراحل التصويت
يعرف الناخب على هويته أمام سكرتير لجنة الصندوق من خالل إحدى بطاقات التعريف التالية:
•بطاقة هوية صالحة تظهر فيها صورة صاحب البطاقة
•جواز سفر إسرائيلي صالح تظهر فيه صورة
•رخصة سياقة إسرائيلية صالحة تظهر فيها صورة
•بطاقة عسكرية شخصية صالحة تتضمن صورة (بطاقة جندي)
•بطاقة عضو الكنيست الـ .21
 .أبعد إيجاد اسم الناخب في سجل ناخبي الصندوق ،سيحصل الناخب على مغلف تصويت باللون األزرق السماوي
مكتوب عليه «انتخابات الكنيست الثانية والعشرين»
.بيدخل الناخب إلى زاوية التصويت لوحده ،باستثناء حالة واحدة وهي في حال كون الناخب من ليس بمقدوره ،لسبب
مرض أو إعاقة جسدية ،التصويت بقواه الذاتية .في هذه الحالة يحق للناخب اصطحاب مرافِق على أن يساعده في
عملية التصويت .لن يكون المرافِق مديرا أو عامال في بيت مسنين أو مؤسسة أخرى يمكث فيها الناخب ولن يسمح
له بمرافقة أكثر من ناخبين خالل يوم االنتخابات.
 .جيختار الناخب بطاقة اقتراع واحدة فقط ،تحمل حرف ولقب القائمة التي قرر التصويت لها ،ويضعها داخل مغلف
التصويت الذي تلقاه .على الناخب إغالق المغلف بإحكام.
يحق للناخب أيضا استخدام بطاقة االقتراع البيضاء الفارغة ،الموجودة إلى جانب البطاقات المطبوعة شريطة أن
يكتب عليها بخط يده (بالعبرية أو بالعربية فقط) حرف القائمة أو حرف ولقب القائمة التي صوت لصالحها.
من المهم ذكره – البطاقات البيضاء التي لم يكتب الناخب عليها بقلم أزرق فقط ،حرف أو حرف ولقب قائمة
المشرحين هي بطاقات ملغية .لن يتم ع ّدها وتعتبر أصواتا غير صحيحة.
 .ديجب وضع بطاقة اقتراع واحدة فقط داخل مغلف التصويت .إذا وجدت داخل المغلف بطاقتان أو ثالث بطاقات لنفس
القائمة لن يلغى الصوت نتيجة لذلك (وبالطبع تعتبر صوتا واحدا فقط) ،ولكن إذا وجدت داخل المغلف أكثر من ثالث
بطاقات اقتراع لنفس القائمة أو بطاقات اقتراع لقوائم مختلفة سيلغى الصوت.
 .هيخرج الناخب من زاوية التصويت وبيده المغلف المغلق بإحكام ،يتوجه إلى صندوق االقتراع وأمام أعضاء لجنة
الصندوق يضع بنفسه المغلف داخل صندوق االقتراع .وبعد ذلك يحصل على بطاقة التعريف التي سلمها.
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نتائج االنتخابات
1 .1كل قائمة مرشحين عبرت نسبة الحسم ،أي حصلت على  % 3.25من مجموع األصوات الصحيحة كحد أدنى،
ستشارك في توزيع المقاعد.
2 .2إجمالي األصوات الصحيحة التي حصلت عليها جميع القوائم التي تشارك في التوزيع يتم تقسيمها على  .120الرقم
الذي نحصل عليه بعد التقسيم يسمى المؤشِ ر («هموديد»).
3 .3كل قائمة مرشحين تفوز بمقاعد تتماشى والعدد الكامل الذي تحصل عليه نتيجة تقسيم أصواتها على المؤشِ ر
(«هموديد»).
4 .4فائض األصوات الباقية يتوزع على القوائم بموجب تعليمات القانون (وفق الطريقة المعروفة بطريقة «بدر عوفر»).

