
 בחירות למוסדות ההסתדרות העובדים החדשה

 2017במאי  23

 הנחיות לחברי ועדות קלפי

 מטרת ההנחיות

חברי ועדות מזכיר ומטרת ההנחיות המפורטות להלן, היא להסדיר ולפרט את סדרי עבודתם של 
ההסתדרות, הקבוע ליום הנבחרים של הקלפי ואת סמכויותיהם, במהלך יום הבחירות למוסדות 

"( וכן לתת להם כלים לפתרון סוגיות שונות המתעוררות במהלך יום הבחירות" )להלן: 23.5.17 -ה
 יום הבחירות.

 הגדרות .א

חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות כפי שפורסמה בחודש  – "חוקת הבחירות"
 2015נובמבר 

הבחירות המרכזית  שאינו חבר הסתדרות, שמונה על ידי וועדתאזרח ישראל  -"מזכיר ועדת קלפי"
 .שאינו נציג של מי מן הרשימות המתמודדותו

 כולם חברי הסתדרות(; י וועדת קלפיחברושני יו"ר, ) ועדת קלפי בת שלושה חברים -"ועדת קלפי"
 בהתאם להוראות חוקת הבחירות. המרכזית, הנקבעת ע"י ועדת הבחירות ומזכיר

ועדת הבחירות  יהקלפי, מבין חבריה, ע"מי שמונה לשמש כיו"ר ועדת   -יו"ר ועדת קלפי""
 בעל זכות לבחור ולהיבחר.חבר הסתדרות ית, והינו מרכזה

מי שמונה לשמש כחבר ועדת הקלפי על ידי ועדת הבחירות המרכזית והוא  – "חבר ועדת קלפי"
 חבר ההסתדרות.

המיועדת להצבעה קלפי שהוגדרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית כקלפי  – ם"קלפי במקום מגורי"
 אותה הקלפי ולהם בלבד.של חברי ההסתדרות בעלי זכות הבחירה המתגוררים באזור 

כקלפי המוצבת במקום  קלפי שהוגדרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית – "עבודה םקלפי במקו"
 במהלך יום עבודתם.להצבעה של חברי ההסתדרות בעלי זכות הבחירה אשר מיועדת עבודה, 

כקלפי שתוצב במספר אתרי  שהוגדרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית קלפי –" ניידתקלפי "
הצבעה במהלך יום הבחירות על פי שעות שהוגדרו ופורסמו מראש, אשר מיועדת להצבעה של חברי 
ההסתדרות בעלי זכות הבחירה המעוניינים להצביע בה במקום בקלפי במקום מגורים או בקלפי 

 במקום עבודה.

וכן האזור המקיף את תחנת , תחנת הקלפיהחדר, האולם או האוהל בו ממוקמת  – ""אזור הקלפי
 מטרים. 25הקלפי ברדיוס של 

כפי שהוגשה לוועדת הבחירות בעת הגשת רשימות המועמדים ואושרה על ידי וועדת  –"רשימה" 
 הבחירות.

 כל סיעה המרכיבה רשימה – "סיעה"

 

 ותפקידים סמכויות .ב

 -מזכיר הקלפי
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וועדת הקלפי יחתום על הצהרה על פיה הוא אינו חבר הסתדרות ואינו פועל במסגרת מזכיר  .1
אף אחת מן הסיעות או הרשימות המתמודדות לבחירות להסתדרות ואינו מעורב באופן 

 כלשהו בהליך הבחירות.

בכל הקשור למילוי יו"ר וועדת הקלפי וחבריה מזכיר ועדת הקלפי יעמוד בכל עת לרשות  .2
תבצע הצבעה, ובקלפיות המגורים לא תתקיים ספירת הקולות, ללא נוכחותו תפקידה. לא ת

 של מזכיר הקלפי.

 מזכיר וועדת הקלפי יפעל בהתאם לפנקס הנחיות והוראות למזכיר קלפי. .3

 בין שאר תפקידיו יהיה מזכיר הקלפי אחראי לנושאים הבאים: .4

והעברתו למקום או מי מטעמה  קבלת החומר והציוד מוועדת הבחירות המרכזית 4.1
 הקלפי.

 שמירה על החומר והציוד שבידי וועדת הקלפי. 4.2

אחריות בלעדית על המחשב העומד לרשות ועדת הקלפי, ובתוך כך המזכיר יהיה הגורם  4.3
היחיד שיבדוק בפנקס הבוחרים הממוחשב את זכאותו של אדם להצביע בבחירות 

לצורך חסימת המצביע והיחיד שיסמן במחשב כי בעל זכות בחירה מימש את זכותו, 
 מהצבעה נוספת באותה הקלפי או בקלפי אחרת.

 רישום פרוטוקולים ומילוי טפסים וגיליונות. 4.4

הקפדה על שמירה על טוהר הבחירות ומניעת תעמולת בחירות, בכתב בעל פה ובכל  4.5
 צורה אחרת, בתחנת הקלפי ובאזור תחנת הקלפי;

הקלפי למוקד התמיכה בטלפון בכל שאלה ו/או בעיה שתתעורר יפנה מזכיר וועדת  4.6
 .03-3737255מספר 

 חשוביות ינותבוימ/שאלות שאינן שאלות טכניותו/או דיווח על אירועים חריגים  4.7
 וועדת הבחירות.מטה לממרכז התמיכה 

 להוסיף את חתימתו על הפרוטוקול של וועדת הקלפי. 4.8

ולרבות  אריזת חומר הבחירות וציוד הקלפי, לרבות תיבת הקלפי ומערכת המחשוב, 4.9
, מעטפות "למסופקים" )בצבע אדום( )בקלפי מגורים( פרוטוקולים, סיכום מנין הקולות

 המרחבית.נקודת האיסוף לוכל הציוד הנלווה  הקלפי העברת .)כאמור להלן(

וועדת הבחירות חברת מל"ם תוך יידוע לא הופיע לקלפי מזכיר, תימסר על כך הודעה ל .5
 . מתוך רשימת המזכירים במקומותמנה מזכיר קלפי מל"ם   .המרכזית

 .ולא תפעל בהעדר מזכירקלפי לא תפעל ולא תתקיים הצבעה עד להגעתו של מזכיר קלפי  .6

  -יו"ר ועדת הקלפי

פוסק בכל השאלות הסידוריות המתעוררות ליד הקלפי, נותן הוראות לסדרנים על שמירת  .1
בכלל כך על  הקלפי.ע סדרים לרבות מניעת תעמולה בחדר בהסדר ליד תחנת הקלפי וקו

בהתאם לנוהל זה ובהתאם להנחיות ועדת  ויו"ר ועדת הקלפי להקפיד כי סדרי ההצבעה יהי
הבחירות המרכזית, להקפיד כי תישמר חשאיות הבחירות, לשמור כי הנוכחים בקלפי יהיו 

  רק המורשים לכך על פי נוהל זה.

לסדרים המתאימים בתחנת הקלפי, להבטחת חשאיות  , בכפיפות לוועדת הבחירות,אחראי .2
, ולניהול יום הבחירות בתחום הקלפי על פי חוקת הבחירות, הנוהלים החלים, הבחירות

 והנחיות ועדת הבחירות המרכזית.

 מחברי וועדת הקלפי המשתייך לסיעה אחרת, להרחיק נוסףמוסמך, בתמיכה של חבר אחד  .3
או משקיף המפר את סדרי הבחירות שנקבעו ולאפשר  חבר ועדת קלפי - אזהרות 3לאחר  -

 למגישי הרשימה לשלוח מחליף במקומו. נימוקי ההרחקה נרשמים בפרוטוקול.

אחראי, יחד עם מזכיר ועדת הקלפי, להבטיח כי מצוי בתחנת הקלפי ובתא ההצבעה כל  .4
ציוד החובה שמפורט להלן, ובמסגרת זו שתלויה בתא ההצבעה מודעה ובה פירוט 

שימות המשתתפות בבחירות ושמות המועמדים לתפקיד יו"ר ההסתדרות, שמצויים הר
פתקי ההצבעה לכלל הרשימות והמועמדים המתמודדים ושכן שמצויים פתקים ריקים 

 בגודל של פתקי הצבעה.

 

 -הקלפי חבר ועדת

 חווה דעתו בפני יו"ר ועדת הקלפי ומזכיר הקלפי בכל הנוגע לסדרי ההצבעה. .1
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 וועדת הקלפי יירשמו בפרוטוקול.הערות חבר  .2

רשאי לערער על החלטות יו"ר ועדת הקלפי בסוגיות הסידוריות המתעוררות ליד הקלפי.  .3
 ערעור כאמור יפורט בפרוטוקול ועדת הקלפי.

 

 חילופי נציגים של רשימה בוועדת הקלפי

במקרים חריגים בהם רשימה המתמודדת בבחירות תבקש להחליף את נציגה בוועדת הקלפי היא 
תמסור על כך בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולמנכ"ל הוועדה, והחלפת הנציג תיערך לאחר 

  .יו"ר וועדת הבחירות ו/או מנכ"ל הוועדה ו/או היועץ המשפטי לוועדהאישור 

 ועדת הקלפי

שישקף את מהלך  , לפי טופס אחיד שהוכן ע"י ועדת הבחירות, תנהל פרוטוקולועדת הקלפי  .1
 ההצבעה ובו תרשום את הפרטים הבאים:

 ה והגמר של הפעלת הקלפי.התחלהת ושע 1.1
 המספר הכולל של מעטפות ההצבעה שהוועדה קיבלה לרשותה. 1.2

 מספר המעטפות שהוצאו מתוך הקלפי. 1.3

 שארית המעטפות שבידה עם סיום ההצבעה. 1.4

 ספר המצביעים הכללי על פי גיליונות המצביעים.מ 1.5

 .)בקלפי מגורים בלבד( מספר המצביעים המסופקים 1.6

 כל ערעור ו/או אירוע חריג שהתרחש במהלך ההצבעה. 1.7

ועדת הקלפי תדאג לזיהוי הבוחר, על פי תעודה מזהה, כמפורט להלן ולקיום הליך ההצבעה  .2
 הה של הבוחר עד לאחר סיום הצבעתו.ועדת הקלפי תחזיק בידיה את התעודה המז כסדרו.

בנוכחות מזכיר  לספירת הקולות, מיד לאחר גמר ההצבעהועדת הקלפי בקלפיות המגורים תדאג   .3
  .בלבד

את הקלפי ולא  תפתחועדת הקלפי לא  הניידותיובהר כי בקלפיות במקומות העבודה ובקלפיות  .4
 . תיערך במרכז הלוגיסטי אחראית לספירת הקולות. ספירת הקולות של קלפיות אלהתהיה 

מנקודת האיסוף  חתומות וסגורות המרכז הלוגיסטי אלה יועברו אל ל קלפיותתיבות הקלפי ש .5
 , בצירוף הפרוטוקולים של ועדת הקלפי.המרחבית

 

 נוכחות בתחנת הקלפי .ג

 :רשאים להיות נוכחים בתחנת הקלפי, המנויים להלן בלבד

 תעודת יו"ר  או חבר ועדת קלפי  /עם תג זיהוי -חברי ועדת הקלפי .1

 עם תג זיהוי -מזכיר ועדת הקלפי .2

 עם תג זיהוי כניסה חופשית -חברי ועדת הבחירות המרכזית .3

 עם תג זיהוי-סדרנים .4

 , כל אחד בתורו.מצביעים .5

 ציוד חובה .ד

, את שהביא המזכיר פרטי הציודועדת הקלפי, לבדוק את  יו"רועדת הקלפי, בסיוע  מזכירבאחריות 
 כדלקמן: ובין היתר, שלמותם ואת תקינותם,

 בתחנת הקלפי .1

 פרוטוקול הבחירות לפי טופס אחיד שהוכן ע"י ועדת הבחירות המרכזית. 1.1
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 .ואדומות וכן מעטפת חומות מעטפות הצבעה 1.2

 פתקי הצבעה. 1.3

 .ספירה )בקלפי מקום מגורים(גיליונות  1.4

 ;מחשב נייד המכיל את רשימת הזכאים לבחור 1.5

 וכל ציוד אחר החיוני לתפעול תחנת הקלפי.מודמים סלולריים  1.6

 מודעה בדבר חשאיות הבחירות והקפדה על טוהרן. 1.7

 בתא ההצבעה .2

לוועידת ההסתדרות ולוועידת  מודעה המכילה פירוט הרשימות המשתתפות בבחירות 2.1
 ופירוט המועמדים המשתתפים בבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות. נעמת

 לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמתות בבחירות פתקי הצבעה לכל הרשימות המשתתפ 2.2
 ולכל המועמדים המשתתפים בבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות.

 .פתקים ריקים לבנים בגודל פתקי הצבעה 2.3

 שעות פתיחה וסגירה .ה

 .08:00-22:00ות המגורים הן שעות פתיחת וסגירת קלפי .1

קלפי וקלפי על ידי ועדת שעות פתיחת וסגירת הקלפיות במקומות העבודה הוגדרו לכל  .2
וכפי  הבחירות המרכזית, כמו גם שעות פתיחת וסגירת הקלפיות הניידות ומסלוליהן

 .שפורסם באתר וועדת הבחירות

 מזכיר ועדת הקלפי וחברי ועדת הקלפי יתכנסו בתחנת הקלפי שעה לפני תחילת ההצבעה .3
מנציג מיוחדות לשם הכנת התחנה להצבעה, למעט בקלפיות הניידות שיקבלו הוראות 

 .חברת מל"מ

תחנת הקלפי תיפתח בזמן, אם נוכחים במקום יו"ר ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי וחבר נוסף  .4
 המשתייך לסיעה אחרת.

איחר יו"ר ועדת הקלפי למעלה מחצי שעה, רשאים חברי ועדת הקלפי הנמצאים במקום,  .5
 לפתוח את תחנת הקלפי, ובלבד שבמקום נמצא מזכיר קלפי.

י התנאים האמורים לעיל, תיפתח הקלפי בכל מספר תחנת הקלפי בתום שעה, לפ א נפתחהל .6
ית ובלבד שבמקום נמצא מרכזחברי ועדת הקלפי הנוכחים תוך הודעה לוועדת הבחירות ה

  .ושהדבר יירשם בפרוטוקול מזכיר קלפי

בעלי זכות בחירה שלא  , בשעת הסגירה,משך כל עוד ממתינים במקוםיההצבעה ת .7
 צביעו. ה

תיסגר הקלפי קודם  -הצביעו כל בעלי זכות הבחירה לפני שעת הסגירה  -בקלפי מגורים  .8
  .המרכזיתועדת הבחירות יו"ר , בכפוף לאישור למועד שנקבע

 זיהוי בוחר .ו

כתנאי להצבעה, יידרש בעל זכות הבחירה להציג בפני חברי ועדת הקלפי, תעודת זהות או  .1
מרשויות המדינה, הנושאת תמונה ובה רישום מספר תעודה מזהה אחרת, שהנפיקה רשות 

תעודת הזהות ) תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, תעודת חבר כנסת, תעודת חייל או קצין( 
 ."(תעודה מזהה) להלן :" ואלו בלבד

למען הסר ספק, כל תעודה אחרת, כגון תעודת חבר הסתדרות, שלא הונפקה ע"י רשות  .2
 לשמש לזיהוי הבוחר. מרשויות המדינה, לא תוכל

, יצביע הבוחר במעטפה למסופקיםנן ספקות באשר לזהות הבוחר, בקלפי מגורים, שככל שי .3
והמצביע יכניס את המעטפה הנדרשים פרטי המצביע כל לסמן את  על המזכירשעל גבה 

 .הכפולה לקלפי

 סדרי הצבעה .ז

או לחבר הועדה ימסור המצביע ליו"ר הועדה בהיכנסו לחדר הקלפי או לתחום הקלפי,  .1
 עודה מזהה.הממונה על כך, ת

ובכפוף לכך שלא הצביע קודם לכן, לאחר שנמצא שמו ברשימת הבוחרים וזוהה כנדרש,  .2
מעטפות ריקות: האחת, צהובה,  3ובידי הבוחרת   ותריק ותמעטפ 2בידי הבוחר  נויינת



5 

 

; לצורך בחירה למועצת המרחב ולוועידה , לבנה,היהשני; לצורך בחירת יו"ר ההסתדרות
על  מת במרחב.ועידת נעמת ולמועצת נעווהשלישית, לנשים בלבד, סגולה, לצורך בחירה ל

 .ושניים מחברי ועדת הקלפיכל מעטפה יחתמו מראש מזכיר ועדת הקלפי, 

)ובקלפי ניידת יסומן על המעטפות הריקות לאחר זיהוי הבוחר ואיתורו בפנקס הבוחרים,  .3
על  בוחרמספר המרחב לו משויך הובקלפי מקומות עבודה גם על גבי המעטפות החומות( 

המעטפות הריקות תימסרנה לבוחר רק לאחר סימון מספר האמור. לא . פי פנקס הבוחרים
אישי לא יסומן שמו של המצביע או כל פרט כך ייערך כל סימון נוסף על המעטפות, ובכלל 

 אחר.

 לבןלתפקיד יו"ר ההסתדרות ופתק אחד  צהובהמצביע ישים במעטפה אחת פתק אחד  .4
 במעטפה שניה למועצת המרחב ולוועידה.

ועידת נעמת ולמועצת נעמת ולסגול פתק אחד בה תשים תקבל מעטפה נוספת ומצביעה  .5
 במרחב.

 עדתובתום הבחירה מאחורי הפרגוד, בחשאיות הנדרשת, יחזור הבוחר לו: בקלפי מגורים .6
 לקלפי לעיני חברי הקלפי. קלפי, וישלשל את המעטפות

בתום הבחירה מאחורי הפרגוד, בחשאיות הנדרשת, יחזור הבוחר : בקלפי במקום עבודה .7
את מעטפות ההצבעה למעטפה חומה המזכיר ו/או חבר וועדת קלפי יכניס לוועדת קלפי, 

פרטי המצביע על  עליה יסומן מספר המרחב אליו משתייך העובד בלבד. לא ימולאו
 כמפורט להלן.תקלת תקשורת המעטפה החומה, למעט במקרה של 

עובד שביקש להצביע במהלך יום הבחירות ולא התאפשר לוועדת הקלפי מסיבה כזו או  .8
בתום  –אחרת לברר את זכאותו להצביע )דוגמת בעיית תקשורת או תקלת מחשב אחרת( 

הבחירה מאחורי הפרגוד יחזור הבוחר לוועדת הקלפי, ישים את מעטפות ההצבעה שלו 
במעטפה חומה, ועל גביה ירשום את פרטיו. מעטפה חומה זו תכונה להלן "מעטפה 

 למסופקים".

 איסור תעמולה באזור הקלפי .ח

באזור עבור איזה מן המועמדים או מרשימות המועמדים לא תותר כל סוג של תעמולה  .1
 .הקלפי כהגדרתו לעיל

באחריות ועדת הקלפי להבטיח שלא תיערך תעמולה באזור הקלפי, ולהתריע מיידית בפני  .2
ועדת הבחירות המרכזית, באמצעות נציג מל"מ, על מקרים המצריכים התערבות של 

 המשטרה.

 סדרי הצבעת אנשים המוגבלים בניידות .ט

צירוף המלווה בהתאם להליך הנהוג בבחירות אנשים המוגבלים בניידות יהיו רשאים להצביע ב

 לחוק הבחירות לכנסת כדלקמן: )ב(75סעיף לכנסת אשר מוסדר ב

 
 בתא המעשיות הפעולות את לבצע מסוגל אינו מום או מחלה שמחמת מי( ב. )75

 כדי, בפרוטוקול יירשמו שפרטיו, מלווה איתו להביא רשאי, לבדו ההצבעה
  - המלווה ואולם ;ההצבעה בפעולת לו לעזור

 ; המצביע שוהה שבו אחר מוסד או אבות בית עובד או מנהל יהיה לא( 1)
 .בוחרים משני יותר הבחירות ביום ילווה לא( 2)

 ועדת מזכיר בו יכריע( ב) קטן שבסעיף התנאים קיום בדבר ספק התעורר( ג)
 .הקלפי

 

 ספירת קולות בקלפיות במקומות מגורים .י

מגורים, תבוצע בתחנת הקלפי. ועדת הקלפי תערוך את ספירת ספירת הקולות בכל קלפי  .1
 הקולות מיד לאחר גמר ההצבעה.

לפני פתיחת ארגז הקלפי לו שולשלו מעטפות ההצבעה, על מזכיר הקלפי וחברי הוועדה לאסוף  .2
וכל ציוד עזר אחר  ,, שלא נעשה בהם שימוש(את כל החומרים )מעטפות ופתקי הצבעה עודפים

  יניחו את כל הציוד הנ"ל בתוך ארגז חום שיסופק למטרה זו.וכד'( ו )פרגוד
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לעיל, תיפתח תיבת הקלפי בנוכחות מזכיר הוועדה ולפחות  2לאחר איסוף הציוד כאמור בסעיף  .3
 שני חברי וועדה המשתייכים לסיעות שונות.

הקולות, בודקת ועדת הקלפי את התאמת מספר המעטפות שנמצאו בקלפי  ספירתלפני התחלת  .4
ן מספר המצביעים ברשימת המצביעים. במידה שנמצאה אי התאמה, יירשם הדבר לבי

 בפרוטוקול.

תבדוק ועדת הקלפי את זכאות העובד שפרטיו מצוינים על  –נמצאו בקלפי מעטפות למסופקים  .5
 –המעטפה להצביע. נמצא כי העובד זכאי להצביע וכי הוא לא ניצל את זכאותו בקלפי אחרת 

ספו מעטפות ההצבעה שלו ליתר המעטפות שיש לספור. אם נמצא תיפתח המעטפה ויתוו
תושם המעטפה בתוך מעטפה  –שהעובד לא זכאי להצביע או אם לא ניתן לבדוק את הזכאות 

 אדומה והיא תועבר לטיפול ועדת הבחירות המרכזית.

מתחילה בקולות ליו"ר ספירת הקולות, לאחר הטיפול במעטפות למסופקים אם נמצאו,  .6
ות, וועידת ההסתדרות ומועצת המרחב ולאחר מכן לוועידת נעמת ולמועצת המרחב ההסתדר

 של נעמת.

 לעיל תודיע על כך ועדת הקלפי לוועדת הבחירות המרכזית 3בסעיף לא מתקיים המניין האמור  .7
באמצעות נציג מל"מ שהוגדר עבורה, וועדת הקלפי תפעל בהתאם להנחיית ועדת הבחירות 

 .המרכזית

 ת.כזידעות בעת ספירת הקולות, תועברנה להחלטת וועדת הבחירות המרחילוקי  .8

ייספר רק פתק אחד, ושאר הפתקים יושמדו. מעטפה  –מעטפה בה יהיה יותר מפתק אחד זהה  .9
 המעטפה תיפסל וכלל הפתקים שיימצאו בה יושמדו. –בה יהיו פתקים שאינם זהים 

תתעד בפרוטוקול, על גבי הטפסים שנמסרו לה, את כל פעולות הספירה ובמסגרת  הקלפיועדת  .10
זו תציין את מספר המעטפות שנמצאו בקלפי, את מספר הקולות שניתנו לכל רשימה או מועמד, 

 את מספר הפתקים הפסולים והלבנים שנמצאו, וכל מידע נחוץ נוסף.

 

 של קלפיות מגורים העברת התוצאות .יא

של הקלפי )לרבות בצירוף כלל החומר  של מהלך הבחירות ותוצאות מניין הבחירות, הפרוטוקולים
הארגז החום ובו תיבת הקלפי, גיליונות הספירה, המעטפות המשומשות, פתקי ההצבעה הספורים, 

יועברו ע"י  משומשים וכל יתר ציוד החובה של הקלפי(-משומשות, הפתקים הלא-המעטפות הלא
 , אליו יצטרפו חברי ועדת הקלפי שיבקשו לעשות כן. ודת האיסוף המרחביתנקועדת הקלפי למזכיר 

 תוצאות הספירה בכל קלפי מגורים תוזן על ידי נציגי חברת מל"מ במרחב.

 

 ניידותהנחיות מיוחדות לקלפיות במקומות עבודה ולקלפיות יא. 

באתר ההצבעה על ידי  לא תתבצע ספירת קולות הניידותבקלפיות במקומות עבודה ובקלפיות  .1
 . ועדת הקלפי

סגורה, תיוותר תיבת הקלפי  הניידותבקלפיות במקומות עבודה ובקלפיות עם סיום ההצבעה  .2
 ,והפתח העליון ייאטם בעזרת מדבקה לאטימת הקלפי המסופקת על ידי חברת מל"ם חתומה

הקליטה תתבצע . נקודת האיסוף המרחביתלקליטה במזכיר ועדת הקלפי תועבר על ידי והיא 
על ידי למרכז הלוגיסטי יועברו . בהמשך הקלפיות ם"מטעם חברת מלך גורם המוסמעל ידי ה
במשאית עם יתר הקלפיות במרחב. המשאית תהיה מלווה על ידי כלי רכב של מל"מ  ם"חברת מל

 מות המתמודדות בבחירות.רשיאליו יורשו להצטרף נציגי ה

יהיו  הקלפי ופרוטוקולהמחשב המשמש את ועדת הקלפי , תיבת הקלפי ,הניידותבקלפיות  .3
 נתונים להשגחת מזכיר ועדת הקלפי כל העת, לרבות בשעת המעבר בין אתר הצבעה אחד לאחר.

 אירועים חריגיםיב. 

פגיעה בטוהר הבחירות יפעלו לשל אירוע חריג ו/או חשש לאירוע חריג, לרבות חשש  מקרהבכל 
 ועדת הבחירות המרכזיתיו"ר ת נפרדות שתוציא לעניין זה חברי ועדת הקלפי בהתאם להנחיו

 .בתיאום עם היועץ המשפטי לוועדת הבחירות
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 לכל ועדת קלפי.תימסר רשימת טלפונים ואנשי קשר 


