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חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – מינוי ועדות קלפי ומשקיפים (רשומ"ק)7/2018/

מינוי ועדות קלפי ומשקיפים
מינוי ועדות קלפי

.1

תפקידה של ועדת הקלפי:
 ניהול מהלך ההצבעה באופן תקין ובהתאם לחוק
 איתור המצביע ברשימת הבוחרים
 ספירת הקולות ורישום תוצאות ההצבעה
 העברת תוצאות ההצבעה למנהל הבחירות
החלטותיה של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של חבריה הנוכחים בעת קבלת ההחלטה.
בהתאם לדין על ועדת הבחירות למנות את ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה 14 -שלפני יום הבחירות ,כלומר לא
יאוחר מיום ז' חשוון תשע"ט (.)16.10.2018
הרכב ועדות קלפי

.2
א.

שימו לב :בכל ועדת קלפי יהיו  3חברים ולא יותר!

ב.

חברי ועדות הקלפי יהיו מבין כל הסיעות המיוצגות בוועדת הבחירות.

ג.

בכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות שלוש סיעות ,במידה וישנן.

ד.

בכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לכל הסיעות וכן יובטח שבכל אחת מוועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות
סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה של מועצת הרשות המקומית (קרי – מהאופוזיציה,
במידה וישנה).

ה.

ועדת הבחירות תקבע תקופה בה הסיעות ימסרו את שם נציגם בוועדת הקלפי .במידה וסיעה לא הודיעה לוועדת
הבחירות את שם נציגה ,תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.

ו.

ברשות מקומית שבה לא מכהנת מועצה נבחרת (בחירות ראשונות בישוב או אחרי ועדה קרואה) ,תורכב ועדת
הקלפי מנציגי רשימות המועמדים שאושרו.

ז.

על פי סעיף ( 32ו) בחוק ,במידה ולא מינתה ועדת הבחירות ועדת קלפי ,עליך למנות את חברי ועדת הקלפי
היושב ראש וסגניו.
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מינוי יושב ראש וסגן יושב ראש לוועדת הקלפי
ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי יושב ראש וסגן יושב ראש ,מבין חברי אותה ועדת הקלפי .חלוקת היו"רים
תעשה עפ"י ההרכב הסיעתי.
יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בוועדת הבחירות.

.4

קביעת ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי
קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי תהיה בהתאם ליחסי הכוחות של הסיעות .כאמור ,בכל ועדה יהיו 3
חברים מ 3-סיעות.
דוגמה :רשות בה בוועדת הבחירות מיוצגות  4סיעות ויש  20קלפיות:
שם הסיעה
א
ב
ג
ד
סהכ חברים

מספר החברים בסיעה
1
3
3
2
 9חברים

יש לחשב בשלב הראשון את החלק היחסי של כל סיעה ,על ידי חילוק סך הכל החברים במספר חברי כל סיעה:
שם הסיעה
א
ב
ג
ד
סהכ חברים

חלק יחסי
0.11=1/9
0.33=3/9
0.33=3/9
0.22=2/9

מספר החברים בסיעה
1
3
3
2
 9חברים

ובשלב השני להכפיל את מספר סך הכל חברי ועדות הקלפי בחלק היחסי של כל סיעה .במקרה האמור יש 20
ועדות קלפי ,ולכן  60חברים ( 20כפול :)3
שם הסיעה
א
ב
ג
ד
סהכ חברים

חלק יחסי
0.11=1/9
0.33=3/9
0.33=3/9
0.22=2/9

מספר החברים בסיעה
1
3
3
2
 9חברים

הכפלה
6.6=60*0.11
19.8=60*0.33
19.8=60*0.33
13.2=60*0.22

את התוצאה נעגל במידת הצורך ,כדי להגיע ל 60-חברים 7 :לסיעה א' 20 ,לסיעה ב' 20 ,לסיעה ג' 13 ,לסיעה
ד' – סך הכל .60
שימו לב! סיעה אינה זכאית ליותר מנציג אחד באותה ועדת קלפי .לכן ,גם אם לפי הנוסחה הסיעה זכאית ליותר
נציגים ,יש להפחית את המספר כך שהיא לא תהיה זכאית ליותר מנציג אחד בכל וועדה.

לפי אותה השיטה יש לחשב את מספרי יושבי הראש המגיע לכל סיעה ,וכן של הסגנים.
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לאחר חישוב החלוקה יש לשבץ את הסיעות בקלפיות השונות .ניתן להתחשב בבקשות לגבי נוכחות /היעדרות
משכונות מסוימות וכדומה.
אם ה תברר אחרי החלוקה הנ"ל שבוועדת קלפי מסוימת לא מיוצג לפחות נציג אחד מהסיעות שאינן מיוצגות
בהנהלת הרשות ,יש להוסיף נציג כזה או על חשבון מספר הנציגים של סיעות ההנהלה.
שימו לב :ההחלטה על ההרכב הסיעתי של ועדת הבחירות ולא של מנהל הבחירות.

החלפת נציגי הסיעה בוועדת הקלפי

.5

כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה וממלאי מקומם בוועדת הקלפי על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות
המקומית ,למנהל הבחירות וליו"ר ועדת הקלפי.
ההודעה תוגש באמצעות בא כוח הסיעה ,על גבי טופס "הודעה על חילופי גברי" (טופס מס'  ,2עמוד  115בספר
דיני בחירות .)2018

אישור הרכב ועדת הקלפי

.6
א.

כתב מינוי
לאחר החלטת ועדת הבחירות על הרכב ועדת הקלפי ,עליה להמציא לכל יושב ראש ,סגן יושב ראש ,חבר
וממלא מקום של חבר ,כתב מינוי חתום בידי יושב ראש ועדת הבחירות .על כתב מינוי זה יש להטביע את
חותמתך הרשמית.

ב.

.7

אישור מניין חברי ועדות הקלפי:
-

כאמור ,ועדת הבחירות צריכה להחליט על ההרכב הסיעתי של כל אחת מוועדות הקלפי ,בהתאם
לכללים שפורטו לעיל .במסגרת זו יש לאשר איזו סיעה תאייש את תפקיד היו"ר ואיזו סיעה תאייש את
תפקיד סגן היו"ר.

-

לאחר החלטת ועדת הבחירות ,יש לערוך תרשומת מסודרת לגבי כל ועדת קלפי – מי הסיעות
שמרכיבות אותה; ולגבי כל סיעה ,באילו ועדות קלפי היא זכאית לנציג .את שתי הרשימות יש לערוך
באופן ברור ולהפיץ לחברי ועדת הבחירות.

מינוי ועדת קלפי ביום הבחירות
במקרה שאף חבר ועדת קלפי לא הופיע עד השעה  07:30לצורך פתיחת מקום הקלפי ,מזכיר ועדת הקלפי יידע
אותך ללא כל דיחוי.

עליך למנות מיד ועדת קלפי אחרת ,לצורך כך עלייך לפעול מול נציגי סיעות מטעמן מונו חברי ועדת הקלפי,
למילוי מקומם ע"י חברי ועדה חלופיים מבין ממלאי מקום חברי הוועדה ,אם ישנם.
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ובמידה ואין מי שימלא את מקומם של חברי הוועדה ,עלייך למנות חבר ועדה נוסף מבין המזכירים הנוספים
(הרזרביים).
במקרה זה מתבטלים המינויים של חברי הוועדה הקודמת.
בהתאם לאמור בסעיף  34א לחוק:
ועדת הקלפי תפעל אף אם נוכח חבר אחד בלבד.
במידה ולא נוכח חבר ועדת קלפי תחל ההצבעה בנוכחות מזכיר הקלפי בלבד.
ספירת הקולות תתבצע רק בנוכחות מינימום של מזכיר ועדת הקלפי וחבר נוסף.
מינוי משקיפים

.8
א.

בהתאם לאמור בסעיף (34ה) לחוק (סע'  35לכללים ביו"ש) רשאי להיות נוכח בישיבת ועדת הקלפי ,נוסף
לחברי וועדת הקלפי והמזכיר של הועדה ,כמשקיף בלבד ,נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין
ושאינה מיוצגת בוועדת הקלפי.

ב.

מכאן שהמשקפים בוועדת הקלפי יתמנו מבין הרשימות החדשות שאינן מיוצגות בוועדת הבחירות ,לרשימות
חדשות אלו יש זכות לשלוח משקיף אחד לכל ועדת קלפי .כמו כן יוכלו לשלוח משקיפים רשימות המיוצגות
בוועדת הבחירות רק לאותן קלפיות בהן אינן מיוצגות ע"י חבר ועדת קלפי .מכאן שאפשר יהיה למנות חלק
מהמשקיפים רק לאחר האישור הסופי של רשימות המועמדים.

ג.

יודגש :רשימת מועמדים שיש לה חבר בוועדת הקלפי אינה רשאית לשלוח משקיף לאותה הוועדה.

ד.

מינוי משקיף יהיה בטופס "מינוי משקיף" (טופס מס'  ,3עמוד  115בספר דיני בחירות  )2018חתום על ידי בא
כוח הרשימה או ממלא מקומו .על מנהל הבחירות לאשר על גבי הטופס הנ"ל שרשימת המועמדים הנוגעת
בדבר אינה מיוצגת בוועדת הקלפי אליה נתמנה המשקיף.

ה.

המשקיפים רשאים להתחלף במשך היום ובלבד שבעת ובעונה אחת לא יימצא במקום הקלפי יותר ממשקיף
אחד מטעם אותה רשימת מועמדים.

ו.

אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף מטעם רשימת מועמדים במספר מקומות קלפי .מספרם של אזורי קלפי אלה
יצוין בכתב המינוי .אנו ממליצים כי מספר זה לא יעלה על חמישה.

ז.

רצוי מאד להכין כבר עתה את הטפסים למינוי חברי ועדות הקלפי ולמינוי המשקיפים .

בברכה,
ענת אסרף חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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