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 21 -המקדימות לרשימת המפלגה לכנסת הבחירות הנהלי 

 

 הבחירות ועדת

 (.29) מכוחו או המפלגה תקנון של הוראותיו לפי תתקיימנה הבחירות .1

 תקבע הוועדה; במפלגה הבחירות מערכות כל של וביצוע לקיום אחראית הבחירות ועדת .2
 את, המועמדות הצגת תנאי את, המועמדות הצגת נהלי את, בחירות לכל הבוחרים ספר את

 (. 179) הבחירות תוצאת את ותפרסם לבחירות הזמנים לוח את, הבחירות קיום נהלי

, שוות יהיו במפלגה הבחירות כי יבטיחו אשר הבחירות נהלי את תקבע הבחירות ועדת .3
 (.182) ופיקוח בקרה אמצעי נקיטת תוך, הבוחרים רצון את נכון אל משקפות, הוגנות

 יוחדו לא אשר, הדרושות הסמכויות כל הבחירות לוועדת מוקנות תפקידה ביצוע לשם .4
 ואלה במפלגה תפקיד נושא ולכל, ל"למנכ הוראות ליתן מוסמכת הוועדה, אחר למוסד
 (.180) תפקידה לביצוע הנוגעות הוראותיה פי על יפעלו

 הכספיים ההיבטים לגבי המפלגה גזבר ועם המפלגה ל"מנכ עם תתייעץ הבחירות ועדת .5
 (.181) מהחלטותיה הנגזרים

ועדת הבחירות תפרסם באתר המרשתת של המפלגה את החלטותיה ואת נהלי הבחירות.  .6
המועמדים ובעלי זכות הבחירה מתבקשים לעיין בנהלי הבחירות ובהחלטות הוועדה מידי 

 יום ביומו. 

  בחירותה נהלי

בתוקף תפקידיה של ועדת הבחירות, הקבועים בתקנון המפלגה, גיבשה הוועדה את נהלי  .7
רבות נהלי ההצבעה בקלפיות ל)להלן: הבחירות(  21 -רשימת המפלגה לכנסת ההבחירות ל

 והם מובאים בזה לידיעת ציבור חברי המפלגה, המצביעים והמועמדים.
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 הוראות כלליות

 הפירושו שבנוהל זה הנוסח יקבעהמפלגה  תקנוןנוהל זה לבין  בין סתירה שקיימת מקוםב .8
 . עמו אחד בקנה העולה

המפלגה  בתקנון או הבחירותנוהל ב מיוחדות הוראות לגביו שאין עניין או מקרה בכל .9
המפלגה  תקנון של תכליתית לפרשנות בהתאם ,דעתה שיקול פי על הבחירות וועדת תחליט

 . בישראל הבחירותדיני עקרונות  פי ועלונוהל זה 

 .במשמע נקבה לשון גם אך זכר בלשון מנוסח המסמך .10

 שנקבע מועד כל להאריךובנסיבות מיוחדות, , דעתה שיקול פי על ,רשאית הבחירות ועדת .11
 .שירשמו מיוחדים מטעמיםעל ידה בנוהל זה ובלוח הזמנים 

בשל אופיין המיוחד של בחירות בדרך כלל, ועל מנת לאפשר את קיום הבחירות במועדן,  .12
להסתמך על מוטב שלא לנוכח זה, יוגשו עתירות וערעורים בענייני הבחירות בלא כל דיחוי. 

ערעור על החלטת מוסד מפלגתי שלפיה ניתן להגיש  ,המפלגהלתקנון  156הוראת סעיף 
  יום מיום שניתנה. 21בתוך 

לתקנון המפלגה, שלפיה בית הדין לא ישמע עתירות  186תשומת הלב מופנית להוראת סעיף  .13
על החלטות ועדת הבחירות ולא יתערב בשיקול דעתה, אלא במתכונת דומה, לפי העניין, 

 לפיקוח על המינהל הציבורי של בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

כים תבוצע במשרדי המפלגה, בחדר הוועדה ולידי מי הגשת מועמדות, ערעורים או מסמ .14
ובמקרים שבהם נאמר כך שמינתה הוועדה לצורך זה. במקום שבו לא נדרשת חתימת יד 

 . vaadatbchirotby@gmail.comמסירה לוועדה גם במייל בצע ניתן לבאורח מפורש, 

  הבוחרים ספר

או מספר תעודת  ב"הא סדר לפי ,האישיים ופרטיהם שמותיהם את יפרט הבוחרים ספר .15
 . המפלגה תקנון הוראות פי על לבחור הזכאים מרכז במפלגה חברי של הזהות

  .עותק של ספר הבוחרים לידיו הבחירות ועדת ר"יו יקבל הבחירות מועד פרסום עם .16

המצביעים והמועמדים, , המפלגה חברי לעיון יוצג הבוחרים ספר כי וודאועדת הבחירות ת .17
 וודאבדוק וללמפלגה )באורח אישי(  חבר לכל בדרך שתאפשר ,של המפלגהבאתר המרשתת 

  .ולבדוק את זכותו של חבר אחר במפלגה לבחור ולהיבחר ולהיבחר לבחור זכותואת 

 ,ומספר טלפון נייד מספר תעודת הזהות, הכולל: שם פרטי, שם משפחהספר הבוחרים  .18
האדם המועמד או ת רק לשימוש מתמודדים בכוח, כנגד חתימבעותק קשיח יימסר 

על מסמך התחייבות לעניין הכללים מועמד, ההאחראי על מאגר הנתונים מטעמו של 
 .הנספח לנוהל זה ,לשמירת מאגר המידע

במדיה בקשתו,  ולפי המועמד מטעם ומידע הודעות כל בעלי זכות הבחירההמפלגה תשגר ל .19

( לכלל בעלי זכות S.M.Sמשלוח מסרונים )הודעות  בלבד. אחתת מייל דעהודיגיטלית, 
 .לא יתאפשר –הבחירה על ידי המפלגה 

  הבוחרים ספר על ערעורים

 ,וחריםב בספר  הכללתו אי על לערער רשאי, בבחירות להיבחרלבחור או  זכאי עצמוהרואה  .20
יום  ערעורים לעניין זה הוא המועד האחרון להגשת. הבוחרים בספר רישומו פרטי על או

 .17:00שעה ב 30.1.2019רביעי כ"ד שבט 

 היכללותו אי או היכללותו על לערער רשאי, וכל בעל זכות בחירה בבחירות, מפלגה חבר כל .21
ערעור מסוג . של חבר כזה בספר הבוחרים רישומו פרטי על או הבוחרים בספר אחר חבר של

 העתק. 12:00עד השעה  30.1.2019יום רביעי כ"ד שבט עד זה יוגש לוועדת הבחירות 
 על להגיב זכאיזה האחרון  .אליו מתייחס רעושהער לחברעל ידי המערער  יימסר רעוהער
 .17:00שעה ב 31.1.2019עד לתאריך יום חמישי כ"ה שבט  רעוהער

 המפלגה ביחס לערעורים שהוגשו בפניה.ועדת הבחירות רשאית לבקש את עמדת  .22
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שיבושים טכניים, השמטות  :רשאי לקבל ערעורים שעילתם)כדן יחיד( יו"ר ועדת הבחירות  .23
 שיבוש פרטים אישיים, שינוי פרטים אישיים, פליטות קולמוס וכל כיוצא באלה. מקריות 

 ועדת. 31.1.2019חמישי כ"ה שבט עד ליום  ריםעובער תכריעתדון ו הבחירות ועדת  .24
 .בערערים לדון וועדת משנה מקרב חבריה  להסמיך רשאית הבחירות

, לטעון בפניה אליו מתייחס עורשהער מי את או רעערמה את לזמן מוסמכתועדת הבחירות  .25
 . קביעת הוועדה יהכול על פ בכתב טענותיהם לקבל או

לתקנון ולנהלי  ובהתאם דעתה שיקול פי על ,לקבוע הוועדהבגדר הדיון בערעור מוסמכת  .26
 בספר להיכלל זכאי שאיננו או, הבוחרים בספר להיכלל כאיזחבר המפלגה  כי ,הבחירות
 .הבוחרים

בשל לוח הזמנים הצפוף, החלטותיה של ועדת הבחירות בערעורים פרטניים ייכללו בספר  .27
הבוחרים העדכני וניתן יהיה לראותן בדרך של בדיקת הזכאות לבחור ולהיבחר כאמור 

 לעיל. לא תינתן הודעה אישית לכל מערער. 

 .31.1.2019 כ"ה שבט עד לתאריך ת הבחירותועד ידי על יפורסם ,הסופי הבוחרים ספר .28

על למעט  ,שינוייםכל ספר הבוחרים ולא יחולו בו של  פרסוםהספר הבוחרים "יינעל" עם  .29
 .בערעורים שנדונוהחלטות ועדת הבחירות או החלטותיה פי 

עד  הסופיהבוחרים בספר ועדת הבחירות רשאית לתקן שיבושי הזנה של החלטותיה  .30
 ..2019.21 כ"ו שבט לתאריך

 

 בבחירות לכנסתרשימת המפלגה 

לפי ( תבוצע ""הרשימה: )להלן בפרק זה לכנסתשל המפלגה בבחירות  הרשימהגיבוש  .31
 ההוראות הנ"ל.

 הראשון ברשימה –שלב ראשון 

)להלן:  21 -ת המפלגה לכנסת הברשימ הראשוןהוא שנבחר כאמור לעיל המפלגה  ראשיושב  .32
 .הרשימה(

חברים המורכבת מאנשי ציבור,  17ציבורית בת יושב ראש הרשימה יבחר על ידי מועצה  .33
 נציגי מוסדות המפלגה ונבחרים מוניציפליים.

יכולה המועצה הציבורית לבחור בכל אדם בישראל אחד או יותר, לפי שיקול דעתה ובתנאי  .34
שיבחר אדם העומד בתנאי הכשירות לכהן כחבר כנסת אף אם אינו חבר מפלגת הבית 

 היהודי.

 חר יותר ממועמד אחד יובאו המועמדים להכרעת מרכז המפלגה.במידה והוועדה תיב .35

 בחירת כלל בעלי זכות הבחירה –שלב שני 

 מרכז המפלגהייבחרו על ידי כלל חברי מועמדי המפלגה לרשימת המפלגה בבחירות לכנסת  .36
ויוצבו ברשימה  )להלן: הבחירות המקדימות(, הכלולים בספר הבוחרים בעלי הזכות לבחור

השלבים הבאים )להלן: נבחרי השלב הראשון ובכפוף להוראות של  בחירתםעל פי סדר 
 .(המקדימותהבחירות 

נרכשת על ידי  21-הזכות להציג מועמדות ולהיבחר כמועמד המפלגה לבחירות לכנסת ה .37
 (.19חודשים רצופים של חברות ) 18תקופת הכשרה בת 

מרכז כלליות, ישירות, שוות וחשאיות על ידי כלל חברי הבחירות המקדימות תהיינה:  .38
 .ובכפוף להוראות שלהלןהכלולים בספר הבוחרים הזכות לבחור  בעלי מפלגהה

בבחירות המקדימות ייקבע מיקומו של מועמד בבחירות על פי סכימת הנקודות שבה זכה  .39
ר בשלושה מועמדים מבין . כל אחד מהמצביעים יבחמידי כלל המצביעיםהמועמד 

 ם יזכו לנקודה אחת בספירה. העומדים לבחירה, שלשת
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הצבעה בעבור יותר . בלבד מועמדים 3 -בלבחור רשאי כל מצביע יהיה המקדימות  בבחירות .40
 .פסולה תהיה הצבעהממספר המועמדים או פחות 

 

  בעלי זכות הבחירהכלל הגשת מועמדות לבחירת 

 לבחירת כלל בעלי זכות הבחירה הכלולים בספר הבוחרים תחל מועמדות להגשת המועד .41
ביום  סתייםתו 9:00-15:00בין השעות  29-30.1.2019כ"ה שבט -כ"ג ורביעי שלישי בימים

 עלולה, האמור המועד לאחר שתוגש מועמדות .12:00בשעה  31.1.2019חמישי כ"ה שבט 
 . לקבלה שלא הבחירות ועדת

 הצהרה על המועמד יחתום, לאלה בנוסף. המועמד יד בחתימתו בכתב תהא מועמדות הצגת .42
 הדין הוראות שלפיו מסמך על וכן, ישראל בממשלת כשר ולכהן לכנסת להיבחר כשיר שהוא
 נהלי גם וכך, המדינה מבקר הנחיות לרבות, לו ידועותהמקדימות  הבחירות לעניין

 מצורף מועמדות הצגת טופס) הבחירות ועדת שתגבש מיוחדות והוראות האלה הבחירות
 (.זה לנוהל נספחכ

מהחשבון המיוחד שפתח לצורך הבחירות לפי הנחיות אחד  בשיק) למפלגה ישלם המועמד .43
 דמי. ש"ח 6,000 של בסכום בבחירות המפלגה בהוצאות השתתפות דמי( מבקר המדינה

  .מועמדותו את שביטל למתמודד יוחזרו לא ההשתתפות

 .31.1.2019 ליום חמישי כ"ה שבט עד, המועמדים רשימת את תפרסם הבחירות ועדת .44

 לוועדת יוגשו )כחבר הכנסת( לכהונתלבחירת בעלי זכות הבחירה  מועמדות על ערעורים .45
 .12:00בשעה  1.2.2019יום שישי כ"ו שבט ל עד, מפלגה חבר בידי, הבחירות

 הערעור של העתק יקבל, ערעור הוגש מועמדותו שלפסילת מועמד כי תוודא הבחירות ועדת .46
 .10:00 בשעה 3.2.2019יום ראשון כ"ח שבט ל עד לערעור להשיב לו ויתאפשר

 בפניה להופיע, זאת המבקש, בדבר לנוגע, ככלל, הוועדה תאפשר, מועמדות על בערעור בדיון .47
 לכל לאפשר שלא רשאית הוועדה. מועמדותו בפסילת תחליט בטרם טענותיו את ולטעון

 או חבר למנות רשאית שהיא או בכתב בטיעון להסתפק אלא, פה בעל טיעון בדבר נוגע
 בפני יובאו זו בדרך שנשמעו שטיעונים ובלבד בפניה שלא הטענות את לשמוע חברים מספר

 .הוגן באורח הועדה

יום ראשון כ"ח שבט ל עד המועמדות הגשת על בערעורים ותחליט תדון הבחירות וועדת .48
 .יום באותו המועמדים רשימת את ותפרסם 3.2.2019

 יובאו וכן בדבר הנוגעים לצדדים יובאו מועמדות על בערעור הבחירות ועדת החלטות .49
 המגבלות לרבות בעתירות לדון הדין בית של סמכויותיו לעניין התקנון הוראות בפניהם
 .זה לעניין בתקנון שנקבעו

 ערעור בפניה שהוגש בלאכחבר הכנסת  לכהונה מועמדות לפסול מוסמכת הבחירות ועדת .50
 כשיר הוא שאין או המפלגה בתקנון הקבועים בתנאים עומד אינו המועמד אם מועמדותו על

 . הדין פי עלמפלגה או כחבר הכנסת  חברכ לכהן

 איזונים והתאמות – שלישישלב 

והתאמות ברשימה, כדלקמן:  איזונים, לבצע הלפי שיקול דעת ,המועצה הציבורית רשאית .51
רשאית המועצה הציבורית לבחור אישה  3או  2, 1 תבמידה ולא נבחרה אישה למקומו

 ולהציבה במקום השלישי.

יכולה המועצה הציבורית לבחור בכל אישה בישראל, לפי שיקול דעתה ובתנאי שתיבחר  .52
אישה העומדת בתנאי הכשירות לכהן כחברת כנסת אף אם אינה חברת מפלגת הבית 

 היהודי.

המפלגה למקום ם אישה שנבחרה במרכז יכולה המועצה הציבורית לפי שיקול דעתה לקד .53
 ולהציבה במקום השלישי.נמוך יותר 
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  הבטחת ייצוג –רביעי שלב 

צוג במקום י)הבטחת י 3,6,9ברשימה במקומות אלה:  ברשימה יובטח ייצוגן של הנשים .54
 .117 -ל חמישייה, עד למקום השני בכבמקום הוכן  51-53השלישי בכפוף להוראות סעיפים 

 .במקום השביעיברשימה  35ם של צעירים עד לגיל יובטח ייצוגברשימה  .55

עד או צעיר אישה  או הוצבו ותופעל כך, שאם לא נבחרוצעירים הבטחת הייצוג לנשים  .56
או הצעיר האישה הראשונה שנבחרה  מותקוד ,המובטח במסגרת הבטחת הייצוגהמקום 
או  אישה או הוצבו ונבחראולם, אם  אחרי אותו מקום אל מקום הבטחת הייצוג.שנבחר 

ולא  ו מקוםפניו, מתמצית הבטחת הייצוג באותאו ל המיועד להבטחת הייצוגבמקום  צעיר
  .אותו מקוםלגבי  או צעירים חת ייצוג לנשיםהבטתקוים 

 יסיג לאחור ברשימהלמקום שנועד להבטחת הייצוג  םממקום היבחראו צעיר קידום אישה  .57
 .המקדימותהבחירות את נבחרי 

 להוראות בכפוף ואילך 11-ה מהמקום לכנסת המפלגה מועמדי את תציב הבחירות ועדת .58
 . במקום השני בכל חמישיה לנשים הייצוג הבטחת בדבר

 

 בחירות תעמולת

, שוויון של בסיס על אך, האפשר במידת, למתמודדים יאפשרו ומוסדותיה, המפלגה סניפי .59
 המפלגה באתר בין, בכנסים בין ,שהיא דרך בכל התנועה חברי בפני דברם את להביא

 .המפלגה שתאפשר נאותה דרך בכל או, מרשתתב

ומתחשבת ברגשות  ראוותנית ולא צנועהעניינית,  בחירות מערכת ינהלו ם,מועמדיה .60
. מתנות והענקת ארוחות, בידור במופעי תלווה לא הםשל הבחירות תעמולתהציבור. 

 או במישרין, באלה כיוצא וכל הענקות, מקורות, אמצעים, כספים יקבל לא ועמדמ
  לקבוע  רשאית הועדה. בחוק המותר פי על אלא, שלו הבחירות תעמולת לתועלת, עקיפיןב

 .נוספות הגבלות

        שמקורה  הנאה מטובת שלו הבחירות בתעמולת, בעקיפין או במישרין, ייהנה לא מועמד .61
זיקה  בעל או התנועה של רכוש או כספים, זה ובכלל הציבור ברכוש או/ו הציבור בכספי
 בשעות או, זמנו במרבית הפועל, הציבור מכספי שכרו את המקבל עובד, זה לעניין. אליה

 מקופת המתמודד שמקבל הנאה לטובת ייחשב, מתמודד של ענייניו לקידום, עבודתו
 .עבודתו ממקום חופשה כזה עובד נטל כן אם אלא, הציבור

 גוף  לש מסחרית בחסות מועמדותו לצרכי אחר פרסום כל או, מודעות יפרסם לא מתמודד .62
 .מפלגהל מחוץ פוליטי גוף או/ו מסחרי פרטי

 

 הבחירות על הפיקוח

  .פנייה פי-על ובין יוזמתה פי על בין ,שקבעה הכללים מויקו אם תבדוק הבחירות ועדת .63

ועדת הבחירות רשאית לצוות על מתמודד, בין ביזמתה ובין על פי בקשה, בין בדרך כלל  .64
ובין לעניין מסוים, להימנע מלנהוג או לנהוג בענייני דרכי התעמולה, כפי קביעת הוועדה; 

 (. 184חברי המפלגה והמועמדים יקיימו את הוראותיה של ועדת הבחירות )

 הטלת, נזיפה, התראה: העונשים בין. התמודדותה כללי הפרת בשל עונשים תקבע ועדה .65
 מועמד של מועמדותו לפסול הועדה רשאית מתאים ובמקרה ,לציבור הודעה פרסום, קנס

 השוויון בבסיס פגיעה כדי עד, הכללים את בוטה באורח הפר אם, בחירתו את לבטל או
 .בחירותה שביסוד

לתשומת הלב: מסמך זה איננו כולל את הוראות הדין והאיסורים הפליליים הקבועים בדין  .66
בענייני בחירות מקדימות, ועוד אין הוא ממצה את הוראות הדין והנחיות מבקר המדינה 

 לקיום בחירות כאלה. 
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 הבחירות יהולנ

 וכפי הוראותיה. הבחירות ועדת בפיקוח ינוהלו הבחירות .67

שיטת ההצבעה וספירת הקולות ונהלי ההצבעה בקלפיות יובאו כהשלמה  ,כאמור לעיל .68
 לנוהל זה אך בנפרד.

 הבחירות וצאותת

 ועדת הבחירות תפרסם את תוצאת הבחירות מיד לאחר סיום ספירת הקולות. .69

, מסוימת בקלפי הן הבחירות את לפסולבהחלטה מנומקת בכתב,  ,מוסמכת הבחירות ועדת .70
, נהלי הבחירות העולים של תקנון המפלגהבשל הפרה משמעותית  ,מסוים מועמד לגבי והן

 כדי פגיעה בעקרונות הבחירות.
 
 

 

 הבחירות תועד
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21 -הבחירות המקדימות לכנסת ה

 וועדת הבחירות

 נוהל ההצבעה בקלפיות

על יסוד הסמכויות המוקנות לוועדת הבחירות על פי תקנון המפלגה מודיעה בזה הוועדה על נוהל 
)להלן: הבחירות(. שאלה שלא יימצא לה  21 -ות בבחירות המקדימות לכנסת הההצבעה בקלפי

 מענה בנוהל הבחירות תוכרע על פי דיני ההצבעה לכנסת בשינויים המחויבים.

 ועדת קלפי

 חבר בה. -האחד יושב ראש הועדה והשני שני אנשים.לפחות ועדת קלפי תמנה  .1

 חברת כוח אדם.יושב ראש ועדת הקלפי וחברי הוועדה יתמנו בידי  .2

 חבר וועדת קלפי לא יהיה נתון במצב של ניגוד עניינים.  .3

ועדת הקלפי אחראית לבצע באורח מלא ומושלם את הוראות נוהל ההצבעה ותישמע  .4
 להוראותיה של ועדת הבחירות.

פרוטוקול הקלפי וספירת הקולות  ועדת הקלפי אחראית לרישום מלא, קפדני ומדויק של .5
 . בגמר ההצבעה

רוע במתחם הקלפי יירשם בידי ועדת הקלפי בכתב יד ברור בפרוטוקול הקלפי לרבות כל אי .6
 טענה שתבוא בפניה.

לשם מילוי תפקידה מוקנות לוועדת הקלפי כל הסמכויות לשם קיום ההצבעה בקלפי  .7
 כסדרה, שמירת הסדר ומילוי הוראות נוהל ההצבעה.   

יד ברור את שמם המלא ומספר בתחילת יום הבחירות ירשמו חברי ועדת הקלפי בכתב  .8
 הטלפון הסלולרי שלהם בפרוטוקול הקלפי.

 תבדוק ועדת הקלפי שתיבת הקלפי ריקה ותרשום זאת בפרוטוקול הקלפי. .9

 תיבת הקלפי תינעל בחבק ממוספר ומספרו יירשם בפרוטוקול הקלפי. .10

 ועדת הקלפי תודיע לוועדת הבחירות על תחילת ההצבעה בקלפי. .11

 ספר הבוחרים

בוחרים יכלול את כלל בעלי זכות הבחירה כפי שפורסמו על ידי ועדת הבחירות כספר ספר ה .12
 הבוחרים הסופי.

 . ספר הבוחרים בבחירות יהיה ידני .13

 מצביע רשאי להצביע בקלפי כפי בחירתו, המצביע איננו רשאי להצביע יותר מפעם אחת. .14

 זיהוי המצביע

 הקלפי.בבוא המצביע לקלפי יזוהה המצביע על ידי ועדת  .15

זיהוי מצביע בקלפי יתבצע על ידי תעודת זהות ישראלית, רישיון נהיגה ישראלי, או דרכון  .16
 ישראלי. 

 ועדת הקלפי תאשר כי המצביע מופיע בספר הבוחרים והוא רשאי להצביע. .17

יו"ר ועדת הגיע המצביע לקלפי והוא לא מאותר בספר הבוחרים תודיע הוועדה את פרטיו ל .18
 , להצביע במעטפה כפולה.יו"ר הועדהעל פי הוראת  ותאפשר לו,הבחירות 
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הצבעה במעטפה כפולה משמעה שהבוחר מצביע הצבעה רגילה אולם מעטפת ההצבעה  .19
תוכנס למעטפה חיצונית שבה יירשמו פרטיו של המבקש להצביע )שם, שם משפחה, תעודת 

 זהות וכתובת(.

הבחירות בכל המעטפות הכפולות, לאחר סגירת הקלפיות ולפני תחילת הספירה תדון ועדת  .20
במידה והחליטה הועדה לאפשר לספור את המעטפות הכפולות כולם או חלקם, יפתחו 

 המעטפות החיצוניות והמעטפות הרגילות יוכנסו לכלל המעטפות לפני הספירה.

 ליווי

 -מצביע המתקשה לבצע בעצמו את הפעולות הדרושות לשם ההצבעה, עקב מגבלה פיזית  .21
אי להיעזר במלווה בתוך הקלפי. ועדת הקלפי תרשום את שם המלווה רפואית רש

 בפרוטוקול הקלפי. ועדת הקלפי לא תתיר למלווה ללוות יותר משני מצביעים.

 בטרם הצבעה

לאחר זיהוי המצביע ועד גמר הצבעתו, ישאיר המצביע על שולחנה של ועדת הקלפי את  .22
 התעודה שבעזרתה הוא הזדהה בפני ועדת הקלפי.

מסור לידי המצביע גיליון הצבעה אחד המיועד להצבעה לרשימת המפלגה דת הקלפי תוע .23
 לכהונה כחברי הכנסת.

 גיליון ההצבעה ייחתם בחותמת של ועדת הבחירות. .24

 עדת הקלפי תמסור לידי המצביע מעטפה שעליה סימן חתימה של שני חברי הוועדה. ו .25

 אסורה. –הכנסת גיליונות הצבעה מוכנים מראש  למתחם הקלפי  .26

 ההצבעה

 המצביע ייכנס לתא ההצבעה שאליו תפנה ועדת הקלפי. .27

רפואית  –בתא ההצבעה ישהה המצביע לבדו. )למעט מצביעים המתקשים עקב בעיה פיזית  .28
 כאמור לעיל(.

 המצביע יסמן בגיליון ההצבעה, בעט במקומות המתאימים את הצבעתו. .29

מועמדים, סימון פחות או יותר מועמדים פוסל את  3המצביע רשאי להצביע ולסמן רק  .30
 הטופס.

 כל אחד משלושת המועמדים שנבחרו יקבל נקודה אחת בספירה. .31

 נים נוספים בטופס ההצבעה.סימו המצביע לא יסמן .32

 .גמר ההצבעה יכניס המצביע את גיליון ההצבעה למעטפה המתאימהב .33

 על ידי המצביע אל תוך תיבת הקלפי המתאימה. המעטפה האמורה תוכנס .34

 זמן ההצבעה

 .20:00ותסתיים בשעה  16:00ההצבעה בקלפיות תחל בשעה  .35

 ההצבעה.ההצבעה תמשך ללא הפסקה במשך כל זמן  .36

בזמן ההצבעה ובכל ההליך שלפני ההצבעה ולאחריה לא יהיו במתחם הקלפי אלא אלה:  .37
חברי וועדת הקלפי, סדרנים מטעם ועדת הבחירות, נציגי הועדה ומורשים מטעמה, ובעת 

 ההצבעה גם המצביע בקלפי, והמצביע שאחריו בעת הליך הזיהוי.

. תותר כניסת בעת ההצבעה ם הקלפימלווים או צלמים למתח לא תותר כניסת משקיפים, .38
 .באופן ובכמות אותו תחליט ועדת הבחירות לאחר מכן בשלב ספירת המעטפות משקיפים

אם בשעת סיום ההצבעה יימצאו במתחם הקלפי בעלי זכות הצבעה שהגיעו למתחם בתוך  .39
זמן ההצבעה, אולם הם טרם מימשו את זכותם, יאסוף מהם יושב ראש ועדת הקלפי את 

 ות המזהות, ויאפשר להם להצביע. התעוד

 לא יצביע. -בעל זכות בחירה המגיע למתחם הקלפי לאחר המועד שנקבע לסיום ההצבעה  .40
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ועדת הבחירות רשאית להאריך את מועד סגירת הקלפי ואת משך ההצבעה בה בנסיבות  .41
 מתאימות.

 ספירת המעטפות

בגמר פעולה תחל להתבצע הליכי ספירת המעטפות יבוצע בסדר המפורט להלן כאשר רק  .42
 זו שלאחריה.

לא נמצאים בגמר ההצבעה תוודא ועדת הקלפי כי כל המצביעים יצאו ממתחם הקלפי וכי  .43
 מצאם הותרה במפורש כאמור לעיל.במתחם הקלפי אלא מי שהי

 את מספר המצביעים שהצביעו בקלפי. תבדוקועדת הקלפי  .44

 בקלפי. ועדת הקלפי תדווח לוועדת הבחירות על סיום ההצבעה .45

 כל חומר הצבעה )מעטפות וגיליונות הצבעה( יפונו משולחנה של ועדת הקלפי. .46

ועדת הקלפי תבדוק כי המספר של חבק הנעילה של הקלפי זהה למספר החבק כפי שנרשם  .47
 בפרוטוקול הקלפי.

ועדת הקלפי תוציא מתיבת הקלפי את כל המעטפות ותוודא שלא נותרה בתיבת הקלפי   .48
 מעטפה.

והצבעה במעטפה י תפריד את המעטפות לפי הצבעות השונות: הצבעה רגילה ועדת הקלפ .49
 .כפולה

ועדת הקלפי תבדוק שעל כל המעטפות מופיעים שני סימני החתימה של שני חברי ועדת  .50
הקלפי. מעטפות שבהן חסרים שני סימני החתימה יירשם עליהן כי חסרים הסימנים והן 

 תופרדנה מיתר המעטפות.

ור את מספר המעטפות לכל הצבעה ותרשום את מספר המעטפות ועדת הקלפי תספ .51
 בפרוטוקול הקלפי.

תמשיך הועדה להכין  – ת זהה למספר המצביעים על פי דוחות הועדההיה מספר המעטפו .52
תבצע הוועדה ספירה חוזרת ואם עדיין  –. לא היה המספר זהה ספירהאת חומר הבחירות ל
 ל הקלפיתרשום זאת בפרוטוקו -אין התאמה כאמור 

 הצבעה פסולה

   מעטות והצבעות אלה תפסלנה: .53

 מעטפה שיש בחיצוניותה או דבר שהוכנס בה שיש בהם כדי לזהות את המצביע. •

חסרות על גבי המעטפה שתי חתימות של חברי ועדת הקלפי )חתימה אחת חסרה  •
 לא תיפסל המעטפה(. –

 גיליון הצבעה שבו סומנו יותר או פחות שמות מהמותר. •

 גיליון הצבעה שיש בו כדי לזהות את הבוחר. •

הצבעה אחת תקינה. השתרבבו  –השתרבבו שני גיליונות הצבעה זהים למעטפה  •
ההצבעה פסולה. השתרבבו שתי הצבעות  –יותר משני גיליונות הצבעה זהים 

 ההצבעה פסולה. –סותרות 
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 נספחים

 

 לוח הזמנים לקיום הבחירות א.  

 כתב התחייבות של מועמד לעניין מאגר נתוני בעלי זכות הבחירה ב.

 לכהן כחבר כנסת והצהרות המועמד הצגת מועמדותטופס  ג.  

 הודעה על הסרת מועמדות .ד  

 הנחיות מבקר המדינה .ה  
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21-הבחירות המקדימות לכנסת ה

 לנהלי הבחירות א' נספח 

 

 מקדימות לוח זמנים לקיום בחירות

 תאריך יום בשבוע האירוע

 23.01.2019 י"ז שבט תשע"ט רביעי פרסום ראשון של ספר הבוחרים

 מועד אחרון להגשת ערעורים על הכללה או 
 בספר הבוחרים אחראי הכללה של אדם 

 30.01.2019 טתשע" כ"ד שבט רביעי
 12:00עד השעה 

 מועד אחרון להגשת ערעורים על הכללה או 
 בספר הבוחרים עצמואי הכללה של אדם 

 30.01.2019 טתשע" כ"ד שבט רביעי
 17:00עד השעה 

 30.01.2019 כ"ה שבט תשע"ט חמישי פרסום ספר הבוחרים הסופי

 29.01.2019 כ"ג שבט תשע"ט שלישי חבר כנסתכהונה כתחילת הגשת מועמדות ל
 09:00החל מהשעה 

חבר כ המועד האחרון להגשת מועמדות לכהונה
 כנסת

 31.01.2019 כ"ה שבט תשע"ט חמישי
 12:00עד השעה 

 31.01.2019 כ"ה שבט תשע"ט חמישי חברי כנסתכ נהפרסום המועמדים לכהו

מועד אחרון להגשת ערעורים לעניין מועמדות 
 כנסת כחברלכהונת 

 01.02.2019 כ"ו שבט תשע"ט שישי
 12:00עד השעה 

המועד האחרון למתן החלטות בערעורים לעניין 
 חבר כנסתכהונת 

 03.02.2019 כ"ח שבט תשע"ט ראשון

פרסום רשימת מועמדים סופית להתמודדות על 
 מטעם רשימת הבית היהודי כנסת חבריכהונת 

 03.02.2019 כ"ח שבט תשע"ט ראשון

 
 

 16:00-20:00בין השעות  04/02/2019 טתשע" שבט כ"ט, שנייום  –יום הבחירות 
 

חברי הכנסת פרסום תוצאות הבחירות לכהונת 
 המטעמ

 04.02.2019כ"ט שבט תשע"ט  שני

המועד האחרון להגשת ערעור על תוצאות הבחירות 
 כנסתה חברילכהונת 

 06.02.2019 א' אדר א' תשע"ט רביעי
 16:00עד השעה 

 הות לכהונפרסום תוצאות הבחירות הסופי
 טעם סיעת הבית היהודיכנסת מ כחברי

 07.02.2019 אדר ב' תשע"טב'  חמישי
 

 

, 11הגשת מועמדות וערעורים לסוגיהם יהיו במשרדי המפלגה בבית בלרס, רחוב העבודה  •
לידי נציג אותו  9:00-15:00בין השעות  מזכירות המפלגהראש העין. ההגשה תתבצע ב

 תמנה הועדה.

הועדה תפרסם את החלטותיה הכלליות באתר המרשתת )אינטרנט( של המפלגה. בעלי  •
 דים מתבקשים לעיין באתר מידי יום ביומו.זכות הבחירה ובעיקר המועמ

 vaadatbchirotby@gmail.comכתובת המייל של ועדת הבחירות לצורך פניות  •
 03-6093580או לחילופין במשרדי המפלגה בטלפון 

 

 

mailto:vaadatbchirotby@gmail.com
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21-לכנסת ההבחירות המקדימות 

 נספח ב'

 כתב התחייבות לעניין קבלת פרטים על בעלי זכות בחירה

לרשימת הבית היהודי  אני החתום מטה, מצהיר בזה כי אני מבקש להתמודד בבחירות המקדימות
או שאני אחראי מטעמו של מתמודד בבחירות האמורות לענייני המחשוב של המבקש  21 -לכנסת ה

להתמודד. המבקש להתמודד בבחירות נזקק לצורך קיום תעמולת הבחירות שלו לקובץ דיגיטלי 
בץ האמור הכולל פרטים על בעלי זכות הבחירה בבחירות והמפלגה מוכנה להעמיד לרשותו את הקו

 בתנאים המפורטים מטה.

 לפיכך, הריני מתחייב בזה כדלקמן:

 אני מאשר בזה שקיבלתי בקובץ דיגיטלי את פנקס הבוחרים בבחירות המקדימות לרשימת .1
 )להלן: הקובץ(; 21 -הבית היהודי בבחירות לכנסת ה

 ידוע לי שהקובץ האמור נמסר לידי לצורך קיום תעמולת הבחירות בבחירות האמורות .2
 ולצורך זה בלבד, כאשר ידוע לי ששימוש בקובץ או בנתוניו לכל תכלית אחרת איננו חוקי;

אני מתחייב לשמור על הקובץ ועל נתוניו ולהבטיח שלא תתאפשר כל גישה אליהם אלא  .3
 לתכלית האמורה לעיל;

ידוע לי כי נתוני הקובץ עשויים להצביע על הדעות הפוליטיות של בעלי זכות הבחירה  .4
 ים בו ובשל כך נחשב המידע האגור בקובץ כ"מידע רגיש" כמשמעו בחוק;הכלול

אני מתחייב שלא לעשות בקובץ או במידע האגור בו או חלק מהם שימוש אחר מהשימוש  .5
 לצרכי תעמולת הבחירות וכי שימוש אחר מהווה עבירה לפי חוקי המדינה.

האגור בו או כל חלק  אני מתחייב שלא למסור לאחר או לאחרים את הקובץ או כל מידע .6
 מהם.

 לאחר הבחירות אני מתחייב למחוק ולהשמיד את הקובץ וכל מידע האגור בו. .7

 

 2019    ___________ בחודש  ________ועל כך באתי על החתום היום

 

        ________________ 

 חתימה              _________________________   שם:

 ___________________ שם משפחה:

  ___________________ תעודת זהות:

 _________________ כתובת מגורים:

 ___________________ כתובת מייל:

 _________________ :טלפון נייד

 

 _____________ חתימה ___________מסמך זה נחתם בפני ___________ תאריך
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21-הבחירות המקדימות לכנסת ה

 'נספח ג

 טופס הצגת מועמדות

 לכבוד ועדת הבחירות 

מציג בזה את __________________ ת.ז. ____  _______________אני החתום מטה, 
 .21 -רשימת המפלגה לכנסת המועמדותי ל

  כי:בזה אני מצהיר 

של  קראתי ואני מכיר את תקנון המפלגה, את נהלי הבחירות שהוציאה ועדת הבחירות .1
 .המפלגה

 בבחירות חשבונות ולניהול להוצאות, לתרומות הנוגעות ההוראות כלואני מודע ל תיקרא .2
  .המדינה מבקר ובהנחיות 1992-המפלגות, תשנ"ב חוק לפי שנקבעו כפי מקדימות

 מתקיימים לגבי כל תנאי הכשירות לכהונה כחבר הכנסת וכשר בממשלת ישראל. .3

 פרטים אישיים:

 _______________________ שם ושם משפחה: 

 _______________________ מספר תעודת זהות:

 _____________________________ כתובת:

 _____________________________ טלפון:

 _______________________ טלפון סלולרי:

 _______________________ כתובת דוא"ל:

 ₪. 6,000. שיק אישי שלי בסכום של 1 :במצורף לכאן

 .תמונת פנים במדיה דיגיטלית. 2

 . צילום תעודה מזהה.3

 

 ________________ועל כך באתי על החתום היום: __

    

 

     _____________________   
 המועמדחתימת יד       
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21-הבחירות המקדימות לכנסת ה

 'ד נספח

 

 הודעה על ביטול מועמדות

 

 לכבוד ועדת הבחירות

 ______________הנושא תעודת זהות מספר_   __________אני החתום מטה ____________

ועתה, בחתימת ידי אני מבקש  21 -מועמדותי לכהונה כחבר הכנסת המודיע בזה כי הגשתי את 
 .להודיע על ביטול מועמדותי זו

 אותם שילמתי.₪  6,000ידוע לי כי לא יוחזרו לי דמי ההשתתפות בסך 

 

 

 ___________________________   תאריך: ______________________

 חתימת יד של מבטל המועמדות            
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 הבית היהודי,

 המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל –מיסודה של המפד"ל 

 21-הבחירות המקדימות לכנסת ה

 

 'הנספח 

 

 בבחירות החשבונות ודיווח מערכת ניהול בדבר ,המפלגות חוק לפי המדינה מבקר הנחיות
 2008 ט"התשס, מקדימות

 

 ראה: אתר מבקר המדינה

 

http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/law_miflagot_bhirot_makdimot_hanch

25.11.2008.pdf-ayot_mevaker 

 

 מקדימות:המדריך למועמדים בבחירות 

http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/מ%20בבחירות%20למועמדים%20המדריך

 pdfקדימות.

 

 חוקים והנחיות בנושאי מימון בחירות:

http://www.mevaker.gov.il/he/mimun/Pages/16.aspx 

 

 

: ממשרד מבקר המדינה הוסבה תשומת הלב כי מבקר המדינה עתיד ככל הנראה הערה חשובה
ר מבקר המדינה. מכל להוסיף על ההנחיות שלעיל. על המועמדים לעקוב אחר שינויים בהנחיות באת

מקום כבר ברור שהדו"ח המסכם של מערכת הבחירות יוגש אך ורק באמצעות התוכנה של משרד 
 המבקר. 

 

http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/law_miflagot_bhirot_makdimot_hanchayot_mevaker-25.11.2008.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/law_miflagot_bhirot_makdimot_hanchayot_mevaker-25.11.2008.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/המדריך%20למועמדים%20בבחירות%20מקדימות.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/המדריך%20למועמדים%20בבחירות%20מקדימות.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/המדריך%20למועמדים%20בבחירות%20מקדימות.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Laws/DocLib/המדריך%20למועמדים%20בבחירות%20מקדימות.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/mimun/Pages/16.aspx

