
 אלקטרוניות נספח בחירות 
 

 בחירות אלקטרוניות נספח 
 

לתקנה   ותקנה    9.7.2בהתאם  מנגנון    9.7.16)ג(  הפעלת  על  העירונית  הבחירות  וועדת  להחלטת  ובהתאם 

 בחירות אלקטרוניות, יחולו הכללים הבאים על הליך הבחירות.

 

 הקלפי  בתחנת נוכחות .1

, הבחירות ועדת חברי זולת הקלפי בתחנת אדם יימצא לא ההצבעה בשעות .1.1

 . הצבעה לשם להיכנס שהותרו והבוחרים  הקלפי ועדת חברי

המקומית ועדת  .1.2  בתחנות  הסדר לשמירת סדרנים למנות רשאית הבחירות 

 . הקלפי

אחרת   פיסית מגבלה לו שיש או, וכתוב קרוא יודע שאינו אדם  .1.3 מגבלה  או 

 באדם  או, הקלפי ועדת בחבר  להיעזר רשאי, בעצמו להצביע  ממנו המונעת

 . כדין הצבעתו לשם, הקלפי  ועדת בהסכמת - אחר

מי שמחמת מחלה או מום אינו  מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא    .1.4

בפעולת   לו  לעזור  כדי  הקלפי  ועדת  בחבר  להיעזר  רשאי  לבדו,  ההצבעה 

 ההצבעה. 

ועדת הבחירות המקומית תספק לכל תחנת קלפי את ציוד המחשוב הנדרש    .1.5

בהתאם האתר  להצבת    להקמת  וכסאות  )שולחנות  ריהוט  האתר,  למפרט 

הצבעה,   אתר  פרוטוקול  טופס  פרגודים,  הקלפי(,  ולוועדת  ההצבעה  עמדות 

 רשימת רחובות ואזורי בחירה, תקנון בחירות וציוד משרדי. 

זה    .1.6 צוות  הקלפי.  ועדת  צוות  לישיבת  מתאים  שולחן  יוצב  קלפי  תחנת  בכל 

בספר הקמתם  ויאשר  המצביעים  את  בסיס    יקלוט  על  הממוחשב  הבוחרים 

 זיהוי המצביע והצגת תיעוד מתאים.  

יוקמו מספר עמדות הצבעה ממוחשבות מוצנעות מאחורי    .1.7 בכל תחנת קלפי 

המצביע   מסמן אותו פרגוד המאפשר הצבעה חשאית וממוקמות כך שהסימון

 . זולתו מעין הממוחשבת נסתר ההצבעה עמדת גבי על

 נוהל הצבעה בקלפי נייחת.נוהל הצבעה ל ניידות בקלפיות  .1.8

 

 יום הבחירות ותחנות הקלפי  פתיחת .2

פתיחת יום הבחירות במערכת ההצבעה תתקיים בנוכחות יו"ר ועדת הבחירות   .2.1

התקופה   רוח  מפאת  המקומיות.  הבחירות  ועדות  ראש  ויושבי  המרכזית 

 יתאפשר כינוס וירטואלי של הנוגעים בדבר. 

יאשרו       .2.2 במסגרתו  מסודר  נוהל  יתבצע  הקלפי  פתיחת  מתהליך  כחלק 

ההגדרות   התאמת  השונים,  השאלונים  ההצבעה,  מערכת  מבנה  את  הנוכחים 

 השונות ויוודאו שהמערכת ריקה ונקייה מהצבעות. 



תחילת     .2.3 אישור  ההצבעה  לתחנות  יועבר  הפתיחה  נוהל  ביצוע  סיום  עם 

 עבודה. 

בידי הקלפי  .2.4  נוסף  אחד חבר ובנוכחות הקלפי  ועדת שרא יושב ייפתח 

בשעה  מועדת לפחות שיתקבל    בסעיף האמורה הקלפי  ההפעלה  אישור  ולאחר 

  מוועדת הבחירות המרכזית.

 למקום קרובה  שעה  תוך  יגיע  4 האמור יתקיים לא הקבועה בשעה אם  .2.5

 ישמשו  הקלפי בוועדת חבר עם יחד והוא המקומית הבחירות ועדת מחברי אחד

  . הקלפי לפתיחת  חוקית מליאה

הצבעה   .2.6 אתר  בדיקת  נוהל  הקלפי  צוות  יבצע  הקלפי  תחנת  פתיחת  לפני 

 בהתאם לפרוטוקול מסודר המצורף לתיק האתר, 

למוקד    .2.7 וידווח  הפרוטוקול  על  התחנה  צוות  יחתום  הנוהל  סיום  עם 

 הבחירות על כשירותו ועל תחילת ההצבעה 

 

 מזהה  תעודה הצגת חובת .3

רישיון, שלו הזהות תעודת את הקלפי ועדת בפני יציג  בוחר  כל .3.1 נהיגה   או 

 זיהוי אמצעי ישמשו בלבד הם תמונה, או דרכון ישראלי, אשר עם ישראלי  

 הפנים  במשרד הרשומה שכתובתו בוחר של במקרה"(. מזהה  תעודה" - להלן)

 עליו  יהיה  ,בוחר הוא בו  באזור איננה הנהיגה רישיון או הזהות תעודת  י"עפ

 בצירוף תלוש תשלום ארנונה לגבי שכירות חוזה  גם  הקלפי  ועדת  בפני להציג 

    . האזור באותו מגוריו

לספר   .3.2 המצביע  את  הקלפי  ועדת  צוות  חבר  יוסיף  הבוחר,  אישור  לאחר 

 הבוחרים הממוחשב באמצעות ממשק ייעודי במערכת ההצבעה. 

 

 ההצבעה אופן .4

 שכל ולאחר, שלו המזהה התעודה את הקלפי לוועדת שהבוחר ימסור לאחר .4.1

הבוחרים   יירשמו( וכתובת. ז.ת, משפחה שם, שם  המזהים פרטיו  בספר 

הבוחרים הממוחשב,  , הממוחשב בספר  יאתר את הבוחר  ועדת הקלפי  חבר 

אותה   ההצבעה  לעמדת  המצביע  את  ויפנה  להצביע  שהגיע  כמי  אותו  יסמנו 

 הקצתה עבורו המערכת הממוחשבת. 

ההצבעה הממוחשבת אליה הופנה, יבצע תהליך הזדהות  הבוחר ייגש לעמדת   .4.2

 ויצביע על גבי המערכת הממוחשבת 

את   .4.3 לו  תשיב  וזו  הקלפי  ועדת  לשולחן  הבוחר  ישוב  הצבעתו  סיום  לאחר 

 התעודה המזהה. 

כל מצביע רשאי להצביע בכל תחנת הצבעה הממוקמת באזור הבחירה אליו   .4.4

 הוא משויך. 

 

 ממשק ההצבעה  .5

יוצגו לבוחר המועמדים המתאימים לאזור הבחירה בו אליו  בממשק ההצבעה   .5.1

 הוא משויך. 



 בסדר  המתאים הבחירה באזור המועמדים  כל את רשימת המועמדים תכלול .5.2

 (.המשפחה  שם י"עפ ) אלפביתי

בהתאם   .5.3 להצביע  ניתן  לו  המועמדים  מספר  יצוין  ההצבעה  ממשק  גבי  על 

 להגדרות אזור הבחירה. 

יעבור   .5.4 הבחירה  סיום  בו  עם  הצבעה  אישור  לפני  סקירה  לטופס  המצביע 

 תתאפשר חזרה לממשק ההצבעה לצורך שינוי/תיקון הבחירה. 

 הקולות ספירת .6

 ספירת הקולות מתבצעת באמצעות מערכת ההצבעה הממוחשבת.  .6.1

ויו"ר   .6.2 המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר  יתכנסו  הבחירות  יום  סיום  הגיע  עם 

לת יום הבחירות והפקת תוצאות  ועדות הבחירות המקומיות לביצוע נוהל נעי

 ההצבעה. 

נוהל   .6.3 יתבצע  הפעילות  סיום  על  ההצבעה  תחנות  מכל  אישור  קבלת  לאחר 

הממוחשבת   הבחירות  מערכת  תינעל  ובסיומו  לפרוטוקול  בהתאם  מסודר 

 ויופקו תוצאות ההצבעה. 

הבחירות   .6.4 ועדות  מנהלי  לידי  יועברו  ההצבעה  תוצאות  סקירת  לאחר 

  ההצבעה הרלוונטיות עבורם.המקומיות תוצאות  

 

 הבחירות תוצאות פרסום .7

לאחר שתחתום ועדת הבחירות המקומית על פרוטוקול ספירת הקולות, תפרסם את תוצאות הבחירות ואת 

ימי    5שמות הנבחרים במודעות שתתלנה על לוחות המודעות בשכונה, או בכל דרך שתיראה לוועדה וזאת עד  

 עבודה מיום הבחירות. 

 

 

 

 

 


