
 הדרכת חברי ועדות הקלפי 
 בחירות לרשויות מקומיות
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 מבוא
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 .הרשום בפנקס הבוחרים זכות להצביע 17לכל תושב מעל גיל 

30.10.2018 

מועמד לראשות הרשות  

המקומית ולראשות  

 המועצה האזורית

 בחירות לרשויות המקומיות

 ולמועצות האזוריות

רשימת מועמדים למליאת  

הרשות המקומית ולמליאת  

 המועצה האזורית

רשימת מועמדים לוועד  

לוועד  , רובע עירוני

 המקומי או לנציגות

במערכת הבחירות הקרובה ייערכו לראשונה באותו היום הן הבחירות לעיריות ולרשויות  

 המקומיות והן הבחירות למועצות האזוריות

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 בעלי תפקידים



 .שני גורמים מרכזיים האחראיים למינויים של בעלי התפקידים ביום הבחירות

 ,ר ועדת הבחירות"בחתימת יו, ועדת הבחירות של הרשות המקומיתהראשון הוא 

 . מנהל הבחירותוהשני הוא 

 ועדת הבחירות

 ועדת קלפי 

ר "יו ר "סגן יו   משקיף  חבר ועדה  

 מנהל הבחירות 

 מזכיר 

 ועדת הקלפי

 ועדת קלפי 

מינוי על  ר ועדת הבחירות"מינוי על ידי יו

ידי בא כוח  

 הרשימה

יד ועדת הבחירות של כל רשות   -ועדת הקלפי מתמנה על

 .  מקומית הקובעת את מספר חברי הועדה ואת הרכבה הסיעתי

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 .סיעות שונות 3-מ, חברים 3בכל ועדת קלפי יהיו 

 .  כל סיעה רשאית להחליף במהלך יום הבחירות את נציגה בוועדת הקלפי

 

 

 ועדת הקלפי
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



הקלפי יכולת קבלת החלטות בלעדית בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי  לוועדת 

 :  והתקנותבכפוף להוראות החוק ביום הבחירות 

 . לפי החלטת רוב, הועדהידי הצבעה של חברי  -קבלת ההחלטות תתבצע על•

 .וללא דיחוי מיידיותקבלת החלטות הוועדה תהיינה •

 יכריע יושב ראש הועדה בקבלת ההחלטה, במקרה שהדעות שקולות בהצבעה•

 תפקידים וסמכויות של ועדת הקלפי
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 מינוי 

ר  "כתב מינוי בחתימת יובאמצעות , ידי ועדת הבחירות של הרשות המקומית -על

 .  ועדת הבחירות של הרשות

 

 סמכויות  

 בקלפיניהול הליך הבחירות •

 בפרוטוקוליםורשאי להוסיף את הערותיו בוועדה לוקח חלק בקבלת ההחלטות •

מכריע במקרים בהם הדעות  תפקידו מובחן משאר חברי הוועדה בכך שהוא •

 שקולותהקלפי בוועדת 

 ר ועדת הקלפי"יו
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 .  מחברי הועדה לצורך חתימה על מעטפות ההצבעה 2ממנה •

 ר יכול להיות אחד משני חברי הועדה  "יו: לידיעה

 .  מציג לעיני הנוכחים את תיבת הקלפי פתוחה וריקה מתוכן•

 נועל את תיבת הקלפי במנעול ביטחון•

 

 .  הסדר בזמן כניסת הבוחריםולשמור על לסדר במקום הקלפי אחראי •

 . ר נעזר בסדרן לשם השלטת הסדר"היו: לידיעה

 .רשימת מועמדים/ מוודא שבמקום הקלפי יימצא משקיף אחד בלבד מכל סיעה•

 .מעטפות הצבעה חתומות לבוחר 2מוסר •

ספירת הקולות והטיפול  , לוקח חלק פעיל ומרכזי בהליך פתיחת המעטפות•

 .  בקולות פסולים

 .  הקלפי שקולותבוועדת מכריע במקרים בהם הדעות •

  

 ר ועדת הקלפי"יו

 הכנות לקראת ההצבעה

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 ר ועדת הקלפי וחבר ועדת הקלפי"סגן יו

 מינוי 

ר  "באמצעות כתב מינוי בחתימת יו, המקומיתידי ועדת הבחירות של הרשות  -על

 .  ועדת הבחירות של הרשות

 

 סמכויות  

 .לקחת חלק בקבלת ההחלטות בוועדה•

 .  איתור וסימון שם הבוחר בעותק השני של רשימת הבוחרים•

 .הערותיהם יצוינו בפרוטוקולים ויחתום ליד הערותיו•

 .בדיקת תקינות ומלאי של פתקי ההצבעה בתא ההצבעה פעם לפעם•

 .שותף להכרעה בפתקי ההצבעה בעת ספירת הקולות•

 מילוי גיליון קולות כשרים וגיליון קולות פסולים•

ר הקלפי "תפקידו של סגן יו

בכך שהוא   -מובחן מחבר ועדה

ר הקלפי בעת  "מחליף את יו

 .  היעדרות

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 המשקיף

 .שאינה מיוצגת בהרכב ועדת הקלפירשימה נציג 

 

 מינוי 

 .  עם חותמת מנהל הבחירות" מינוי משקיף"באמצעות טופס , הרשימה כחידי בא  -על

 

 תפקיד 

 :בעת ההצבעה ובעת ספירת הקולות תפקידיו הם, בעת ארגון הקלפי

 .  לצפות על הנעשה בחדר הקלפי •

 .לגשת מפעם לפעם לבדוק את פתקי ההצבעה בתא ההצבעה•

 .בפרוטוקולי הועדה ויחתום ליד הערותיו יצויינוהערותיו •

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 תעמולה במקום הקלפי

מרגע פתיחת מקום הקלפי להצבעה ועד לתום  , מנת לשמור על האיזון בקלפיעל 

חבר , ר"יו)יותר מבעל תפקיד אחד , לא יהיה נוכח במקום הקלפי, ספירת הקולות

 .מטעם סיעה או רשימת מועמדים אחת, (משקיף, ועדה

 

 

 !  לאפשר תעמולה בתוך הקלפיאין    

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 מזכיר ועדת הקלפי

 מינוי

באמצעות טופס מינוי מזכיר ועדת  , ידי מנהל הבחירות של הרשות המקומית -על

 .תפקידיו וסמכויותיו מעוגנים בחוק ובתקנות. בחתימת מנהל הבחירות, קלפי

 

 סמכויות  

 .אחראי מנהלית וחוקית לעבודתה הסדירה של ועדת הקלפי ולרישום הפרוטוקול•

 .  אוטוריטת הידע המקצועית בקלפי•

 .  המוסמך לזהות את הבוחרים ולקבוע מי זכאי למלווה•

 .נוכחות המזכיר הכרחית לפתיחת הקלפי ולקיום ההצבעה•

 .יועץ לוועדת הקלפי בעת ספירת הקולות•

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 תפקידי מזכיר ועדת הקלפי

 .  לעקוב אחר ספירת ורישום הקולות•

לרשום בפרוטוקול את תיעוד מלא  •

ומפורט של כל תהליך ספירת  

 .הקולות והתוצאות הסופיות

 .  לארוז את חומר הבחירות•

למסור את חומר הבחירות למנהל  •

 .  הבחירות

להביא אל מקום הקלפי את  •

 .  הציוד הנדרש

לארגן את מקום הקלפי כנדרש  •

 . בחוק

 :  לרשום בפרוטוקול•

שעת פתיחת מקום הקלפי 

מספר מעטפות ההצבעה 

  שעת תחילת ההצבעה

 בפועל

 . לזהות את הבוחרים•

לרשום חילופי בעלי  •

 .  תפקידים בקלפי

ר בשמירת הסדר  "לעזור ליו•

 .  במקום הקלפי

לרשום בפרוטוקול את פרטי  •

 .המשקיפים ושעות פעילותם

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 עריכת הפרוטוקול

 הפרוטוקול הצהוב והעיקרי

מלווה את יום הבחירות ומתועדים בו  

מהלך ההצבעה וספירת הקולות  

לראשות הרשות המקומית או לראשות  

 המועצה האזורית

 הפרוטוקול הלבן

לספירת הקולות למועצת  

הרשות המקומית או למועצת  

 המועצה האזורית

 הפרוטוקול התכלת

לספירת הקולות לוועד  

לוועד המקומי  , רובע עירוני

 או לנציגות

 :במהלך יום הבחירות יש למלא שלושה פרוטוקולים
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 !בזמן אמת בלבדמילוי הפרוטוקולים ייעשה ברציפות במהלך יום הבחירות ו•

הצלחת מערכת הבחירות נעוצה באיכות ביצוע תפקידו של המזכיר ובשמירה על  •

 .  תקינות תהליך יום הבחירות

 .  לנעשה בקלפי במשך כל היום תמונת ראימילוי תקין של הפרוטוקול מהווה כעין •

השגה או ערעור , מילוי תקין של הפרוטוקול ישמש כאסמכתא במקרה של טענה•

 .  באשר לאירועי יום הבחירות

 עריכת הפרוטוקול

ישקף   ומיידיברור , באופן מדויק, רישום הפרוטוקול באחריות

 .ואת תוצאות ההצבעה, בקלפי האמיתיאת מהלך האירועים 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 ארגון מקום הקלפי
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 חדר הקלפי

 שולחן משקיפים

יש למקם במרחק משולחן חברי  

 ליצירת הפרדה בין חברי  ,הוועדה 

 .ועדת הקלפי והמשקיפים

 תא ההצבעה

 .  יש להקים את תא ההצבעה ולהניחו על גבי שולחן

יש לוודא שתא ההצבעה אינו ממוקם בסמוך לדלת 

 .הכניסה או ליד חלון

 תיבת הקלפי

כך  , יש למקם מול שולחן חברי הוועדה

שחריץ תיבת הקלפי יהיה בגובה שולחן  

הוועדה במקרה הצורך ניתן להניח את  

 .  תיבת הקלפי על גבי כיסא

 שולחן ועדת הקלפי

יש למקם בסמוך לדלת הכניסה כדי  

לאפשר לחברי הוועדה שליטה ובקרה 

 .על כל אדם הנכנס לחדר

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 תא ההצבעה
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 תהליך ההצבעה
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 דגשים למהלך ההצבעה

,  חדר הקלפי יהיה פתוח להצבעה

  07:00מהשעה , ללא הפסקה

 .בלילה 22:00בבוקר ועד 

חל איסור  אין לדבר בנייד בקלפי 

מוחלט על חברי הועדה וכל איש אחר  

מלבד המזכיר שיכול לשוחח רק עם  

 .מנהל הבחירות או מי מטעמו

מרגע נעילת תיבת הקלפי  

היא לא , לפני כניסה הבוחרים

 .תיפתח עד לספירת הקולות

 :  בכל שלב נתייחס לשלושה נושאים עיקריים

 .האמצעים הנדרשים בכל שלב, פעולות חברי הוועדה, מיקום הבוחר בחדר

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 מבוא כללי התנהגות בקלפי בעת אירוע חירום

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות

 תרגיל

 סיכום

 רשימה לוועד

 המקומי

 

 .תחדש ועדת הקלפי את הליכי ההצבעה או את תהליך ספירת הקולות, בהינתן אות הרגעה

 

נעילת הקלפי  

 במנעול ביטחון

הכנסת חומר רגיש למעטפה  

 לשעת חירום

רשימות הבוחרים  , פרוטוקולים

 ומעטפות ההצבעה הריקות

 נעילת  

 מקום הקלפי

מעטפה 

לשעת  

 חירום



 המזכיר בלבד – זיהוי1.

 (זהותון, אלפון)המזכיר בלבד  – איתור2.

 המזכיר בלבד –קריאה וסימון 3.

 (חבר, סגן, ר"יו)ועדת הקלפי  –הנחת הסרגל 4.

 ר"מהמזכיר ליו –העברת מסמך זיהוי 5.

 ר ועדת הקלפי"יו –מסירת המעטפות 6.

 ת בפרגוד/בוחר – הצבעה7.

 ת לחברי הועדה/בוחר – מעטפות הצגת8.

 בוחר לקלפי –הטלת המעטפות 9.

 (חבר,סגן , ר"יו)ועדת הקלפי  –מחיקת שם הבוחר 10.

 ר ועדת הקלפי"יו –ז "החזרת ת11.

 

 תהליך ההצבעה
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 איתור בוחרים

 !צהריים טובים

 אשמח להצביע , שמי רונית 

 .הנה רישיון הנהיגה שלי

 ב של שמות המשפחה של הבוחרים"א-מסודר לפי סדר ה אלפון

 מען שם האב שם פרטי שם המשפחה שנת לידה מספר זהות ד"מס

 19סלע  אורי צורי אדמנית 1974 021484696 7

 17עוז  מנחם יצחק ברמן 1941 021484670 8

 17עוז  יצחק מיכל גרשוני 1977 021484811 9

 מסודר לפי מספרי הזהות של הבוחרים בסדר עוקב זהותון

 מען שם האב שם פרטי שם המשפחה שנת לידה מספר זהות ד"מס

 17עוז  מנחם יצחק ברמן 1941 021484670 8

 19סלע  אורי צורי אדמנית 1974 021484696 7

 17עוז  יצחק מיכל גרשוני 1977 021484811 9

 מספר זה הוא המספר של הבוחר באלפון

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 איתור בוחרים

 !צהריים טובים

 אשמח להצביע , שמי רונית 

 .הנה רישיון הנהיגה שלי

 ב של שמות המשפחה של הבוחרים"א-מסודר לפי סדר ה אלפון

 מען שם האב שם פרטי שם המשפחה שנת לידה מספר זהות ד"מס

 19סלע  אורי צורי אדמנית 1974 021484696 7

 17עוז  מנחם יצחק ברמן 1941 021484670 8

 17עוז  יצחק מיכל גרשוני 1977 021484811 9

 מען שם האב שם פרטי שם המשפחה שנת לידה מספר זהות ד"מס

 19סלע  אורי צורי אדמנית 1974 021484696 7

 17עוז  מנחם יצחק ברמן 1941 021484670 8

 17עוז  יצחק מיכל גרשוני 1977 021484811 9

   -אם לא נמצא שמו של הבוחר לאחר בדיקה מדוקדקת

 !תישלל ממנו זכות ההצבעה

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 תעודות זיהוי מאושרות להצבעה

 תעודת זהות רגילה או ביומטרית

 !ספח התעודה בלבד אינו מהווה תעודת זהות

 דרכון ישראלי תקף

 בגוף הדרכון 4-5' יש לבדוק את התוקף בעמ

 רישיון נהיגה ישראלי תקף

 יש לבדוק את התוקף המופיע בחזית הרישיון

 תעודה צבאית אישית של חייל בשירות סדיר או קבע

 יש לבדוק את התוקף ואת תמונת הבוחר

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 ליד שמו באלפון Vסימון 

 לקראת סגירת הקלפי

   22:00שעת סגירת הקלפי היא 

ניתן לסגור את הקלפי לפני שעה זו רק אם כל הבוחרים הרשומים  

 .בפנקס הבוחרים הופיעו והצביעו במקום הקלפי

 –אם יש אנשים ממתינים בכניסה לחדר הקלפי 

ר הועדה יחלק פתקים ממוספרים והבוחרים יורשו להיכנס לקלפי "יו

 22:00ולהצביע לאחר השעה 

  –אם אין אנשים מחוץ לחדר הקלפי ואין בוחר בתוכו 

 חדר הקלפי ייסגר

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 מורשים להישאר לאחר סגירת הקלפי

oחברי ועדת הקלפי 

oמשקיפים 

oמזכיר ועדת הקלפי 

oסגנו או מי מטעמם, מנהל הבחירות 

oשר הפנים ובא כוחו 

oשוטרים לפי אישור ועדת הקלפי 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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 ספירת הקולות



30 

 היערכות לספירה

נעילת דלת מקום 

 הקלפי

הספירה תתבצע  

באותו המקום בו 

ישבה ועדת הקלפי  

 בעת ההצבעה

 יש להתחיל מיד

 בספירת הקולות

הספירה תתבצע ללא 

 הפסקה עד תומה

 לא תתקיים ספירת קולות , אם מזכיר הוועדה לבדו בחדר

 עד להגעת אחד מחברי ועדת הקלפי או מזכיר נוסף שהתמנה לתפקיד על ידי מנהל הבחירות

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



איסוף כל פתקי ההצבעה  

שנשארו בתא ההצבעה  

ומעטפות הצבעה שלא  

נעשה בהן שימוש והכנסתן  

למעטפת האריזה   

 המכילה את החומר הכללי

 

ספירת מספר המחיקות  

בעותק השני של רשימת  

 הבוחרים

ספירת מספר הסימונים  

בעותק הראשון של רשימת  

 הבוחרים

השוואה בין מספר  

הסימונים לבין מספר  

המחיקות בשני העותקים  

של רשימת הבוחרים  

 ורישומם בפרוטוקול
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 היערכות לספירה
 :פעולות הכנה לספירת הקולות

יש לקבל החלטה בוועדה מהו  , אם אין התאמה גם לאחר שבוצעה ספירה חוזרת

 .לרוב יוחלט כי מדובר במספר המחיקות. מספר הבוחרים שהצביעו

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 שלבי ספירת הקולות
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות
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בודקים אם תיבת הקלפי נעולה  

באותו מנעול שנעלנו בבוקר ורושמים  

 המנעול בפרוטוקול' את מס

,  פותחים את התיבה

ממיינים את המעטפות  

 לפי צבע וסופרים אותן

 .סופרים את סך המעטפות הכשרות מכל צבע•

 .ורושמים בגיליון קולות פסולים, מניחים בצד, מעטפות פסולות לא פותחים•

ייתכן וסך המעטפות מכל צבע לא יהיה זהה לסך השמות שנמחקו מרשימת  

 !מה שקובע הוא מספר המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי –הבוחרים 



 בחינת המעטפות
 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות

 מעטפות כשרות מעטפות פסולות



 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות

 בחינת הפתקים
 פתקים כשרים פתקים פסולים



 סדר ספירת הקולות  

טיפול במעטפות הצהובות  •

הכנסת המעטפות  )

הלבנות והתכולות אל  

 (תיבת הקלפי

 

ספירת הקולות הצהובים  •

ומילוי גיליונות הקולות  

הכשרים והפסולים  

 בפרוטוקול הצהוב

 

סיכום תוצאות ההצבעה  •

ואריזת חומרי ההצבעה  

 הצהובים

 

טיפול במעטפות הלבנות  •

הכנסת המעטפות  )

הצהובות אל תיבת הקלפי  

 (והוצאת המעטפות הלבנות

 

ספירת הקולות הלבנים  •

ומילוי גיליונות הקולות  

הכשרים והפסולים  

 בפרוטוקול הלבן

 

סיכום תוצאות ההצבעה  •

ואריזת חומרי ההצבעה  

 הלבנים

 

טיפול במעטפות התכולות  •

הכנסת המעטפות הלבנות  )

אל תיבת הקלפי והוצאת  

 (המעטפות התכולות

 

ספירת הקולות התכולים  •

ומילוי גיליונות הקולות  

הכשרים והפסולים  

 בפרוטוקול התכול

 

סיכום תוצאות ההצבעה  •

ואריזת חומרי ההצבעה  

 התכולים

 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 ספירת הקולות

אם במהלך ספירת הקולות נמצא פתק  

יש לתאר באופן מילולי   –מקומט או מקופל 

את הקימוט או הקיפול בהערות בפרוטוקול  

ולשמור ככל הניתן את הפתק עם הקיפול  

.בין אם נפסל הפתק ובין אם לא –המקורי   

, אם במהלך ספירת הקולות נמצא פתק כפול

יש לשדך את הפתקים בטרם שיפודם במתקן  

יש לציין את מספר הפתקים  . ספירת הקולות

.הכפולים בתרשים  

36 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 ספירת הקולות

ר ועדת הקלפי או חבר ועדה שמונה על ידו מוציא פתק מהמעטפה"יו  

יות הרשימה שעל גבי הפתק/קריאה בקול את שם המועמד או את האות  

 הצגת הפתק לנוכחים

 חברי הוועדה מחליטים יחד האם פתק ההצבעה כשר או פסול

יש לפתוח את מעטפת ההצבעה הבאה רק לאחר שהפתק הקודם הושחל או הוחזר למעטפת האריזה  

!כך יש להמשיך עד לגמר ספירת כל הקולות. ותועד במקום המתאים  

!יש לפתור מיידית ואין להניחה בצד לשם בירור מאוחר, כל שאלה שמתעוררת לגבי פתק הצבעה כלשהו  
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 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 גיליון מניין קולות כשרים –ספירת הקולות 
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 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 גיליון מניין קולות פסולים –ספירת הקולות 

 שעת פתיחת 

 מקום הקלפי

 שעת פתיחת 

 מקום הקלפי
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 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 סיכום התוצאות –ספירת הקולות 

 .מועמד ואת סך הקולות הכשרים/לאחר פתיחת המעטפות מסכמים את סך הקולות לכל רשימה•

 (מכל צבע)סך המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי = סך הקולות הפסולים + סך הקולות הכשרים •

 ...השתדלו לא להגיע למצב זה. ייתכן מצב שמספר המעטפות הלבנות והצהובות לא יהיה זהה•

בתום הספירה ועריכת הפרוטוקולים יחתמו על הפרוטוקול כל הנוכחים בחדר ויסייעו בארגון  •

 .אריזת חומרי ההצבעה

 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות



 אריזת חומרי ההצבעה והגעה למקום הקליטה

בתום הליך ספירת הקולות של כל המוסדות הנבחרים ובגמר אריזת חומרי  

ר עם חומרי הבחירות והחומר "יגיעו מזכיר ועדת הקלפי והיו –ההצבעה 

 .הרגיש לריכוז הקלפיות ויזדכו על הקלפי שלהם

 

 

 מבוא

בעלי 

 תפקידים

ארגון מקום 

 הקלפי

תהליך  

 ההצבעה

ספירת  

 הקולות


