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 .1ציוד למקומות הקלפי
כללי
.1

ציוד למקומות הקלפי
א.

עליך לדאוג ולוודא כי כל הציוד הדרוש למקומות הקלפי יוכן בעוד מועד.
הציוד הדרוש מפורט בתקנה (17ב) לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי הבחירות); ובסעיף ( 187א) בצו
המועצות המקומית (מועצות אזוריות) וכן דרוש ציוד נוסף .אנו מציעים כי מנהל הבחירות יפנה מיד ליו"ר
ועדת הבחירות במכתב הרצ"ב (נספח .)1
כמובן שיש להשלים במכתב את הפרטים החסרים .בין פרטים אלה יש להשלים את מספר הקלפיות
שיהיו בישוב בו אתה מכהן .לעניין זה אל תשכח להביא בחשבון את הקלפיות המפוצלות/מצורפות ,ואת
ציוד ההצבעה הנוסף בקלפיות למוגבלי ניידות.

ב.

כאמור אין להסתפק במשלוח המכתב ,ועליך לוודא כי הציוד אמנם הוזמן והוכן ,בכמויות מספיקות
ובמועד ונארז באופן המבטיח העברתו הסדירה לכל ועדות הקלפי.

ג.

הואיל וקיימת האפשרות של עריכת בחירות חוזרות ,לאחר  14יום ,לבחירת ראש הרשות (בד"כ
בישוב שהוגשו בו  4הצעות מועמד לראש הרשות ומעלה) ,אנו ממליצים על כך שמזכיר ועדת
הקלפי יכניס בתום יום הבחירות ,לפני העברת החומר לוועדת הבחירות ,את כל הציוד המשרדי לתוך
ארגז הקלפי ,כדי שאפשר יהיה להשתמש בו בבחירות החוזרות.

ד.

יש לזכור כי על מעמד השיפודים לכלול מספר מספיק של שיפודים גם עבור פתקי ההצבעה הצהובים
לראש הרשות .במקרה הצורך ,למען הנוחיות אפשר להכין  2מעמדי שיפודים .וכן במדף פתקי ההצבעה
(ה"שובך"/ה"הכוורת") יש להכין מקום מספיק עבור הפתקים של כל המוסדות העומדים לבחירה.

ה.

כדי להקל על הצבור את הגישה למקומות הקלפי ,יש לדאוג להדפסת שלטים שיוצגו ביום הבחירות
בכניסה למקום הקלפי .על שלט זה יודפס באופן בולט:

"בחירות למועצת העירייה  /למועצה המקומית  /למועצה אזורית ....................
אזור קלפי מס' " .............
ויודגש ,ככל שהיה שינוי במקום בקלפי לאחר פרסום ההודעות לבוחר והודעת לבחירות יש לדאוג
לשילוט מתאים המכווין את המצביעים למקום הקלפי המעודכן.
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 .2פתק ירוק להצבעה בעד ונגד ברשויות מקומיות
ברשויות מקומיות – במקרה בו אושרו מספר רשימות למועצה ורק מועמד אחד לראש הרשות המקומית
יהיו בחירות בקלפי גם למועצה וגם לראש הרשות .בכל קלפי יהיו מספר פתקי הצבעה למועצה ,כמספר
הרשימות שאושרו .אולם יהיה רק פתק אחד צהוב לראש רשות ועליו שם המועמד היחיד לראש רשות .תוצאות
הבחירות למועצה ייקבעו כרגיל ,ואילו לראש הרשות תהיה הצבעה בעד ונגד .ההצבעה בעד תהיה בפתק
צהוב הנושא את שם המועמד .ההצבעה נגד תהיה בפתק ירוק ריק .המועמד ייבחר אם מס' הקולות בעדו
עולה על מס' הקולות נגדו .אם המועמד לא קיבל מספר מספיק של קולות בעד ,לא יהיו בחירות חוזרות אלא
המועצה תבחר ראש רשות מבין חבריה.
על מנהל בחירות ברשות מקומית שהוגשה לו הצעת מועמד אחת ,להכין מיד כמות מספקת של פתקים
ירוקים לכל קלפי.
אנו ממליצים גם לכל מנהל בחירות ברשות מקומית שהוגשו לו שתי הצעות מועמד ,להכין מיד כמות מספקת של
פתקים ירוקים לכל קלפי .הסיבה לכך היא שיתכן שבמצב של  2מועמדים ייערך הסכם ביניהם ואחד המועמדים
לראש הרשות יתפטר ממועמדותו .הסכם כזה והתפטרות כזו יכולים להיות גם בערב יום הבחירות או ביום
הבחירות בבוקר .אם יקרה כך (וכבר קרה כך בעבר) על מנהל הבחירות להיות ערוך עם מלאי פתקים ירוקים
להצבעה נגד המועמד היחיד שנותר.
לכן אנו מאוד ממליצים כי גם אם הוגשו שני מועמדים בלבד לראש רשות – להכין פתקים ירוקים מראש.

האמור בסעיף  2לעיל אינו חל על מועצות אזוריות.

בברכה,

ענת אסרף חיוט
המפקחת הארצית על הבחירות
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נספח  - 1ריהוט וציוד מקומות קלפי

מנהל/ת הבחירות לעירייה  /מועצה מקומית  /מועצה אזורית __________________

תאריך___________ :

לכבוד
מר/גב' _____________
יו"ר ועדת הבחירות
לעירייה/מועצה מקומית/מועצה אזורית ___________

הנדון :ריהוט וציוד מקומות קלפי

הריני לבקשך בזאת לבדוק מיד ולדאוג:

( .1א)

יהיו
הבחירות
ועדת
שברשות
לגבי ארגזי הקלפי יש להקפיד במיוחד:

ארגזי

הקלפי

והפרגודים

ראויים

לשימוש.

( )1שיהיו שלמים וללא סדקים;
( )2שהמכסה מחובר היטב לארגז;
( )3שהלולאות העשויות לתליית המנעול קיימות ותקינות.

(ב)

להשלמת מספר ארגזי הקלפי בהתאם למספר אזורי הקלפי שבתחום עיריית  /מועצה מקומית
/ישובי המועצה אזורית___________ דהיינו__________ אזורי קלפי ולרזרבה של כ  10% -וכן
להשלמת הנ"ל ולחידוש חלק ממלאי הקלפיות ,במידה ויהיה צורך בכך.

לידיעתכם ,ההנחיות לעניין הכנת הקלפיות מצויות בסעיף  15לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות),
התשכ"ה( 1965-תקנה זו חלה גם במועצות אזוריות).
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 .2להכנת פרגודים עבור אותם מקומות הקלפי (ורזרבה של כ )10% -ומדפים להנחת פתקי ההצבעה בתוך
הפרגודים .במדפים יהיה מקום מספיק לפתקים של כל המוסדות העומדים לבחירה.

.3

להתקנת תאורה סדירה בחדרי ההצבעה והגישה אליהם .יש לדאוג גם לתאורה לשעת חרום.

בהתאם לקבוע בדין ובהתאם לצרכים המתחייבים לניהול נאות ,על ועדת הבחירות למסור לכל ועדת קלפי
את הציוד הבא:

א) שולחן וכסאות לחברי ועדת הקלפי ,למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי.

ב) אמצעי תאורת חרום.

ג) שקיות ניילון גדולות וחזקות עם שרוך או ידיות להחזרת החומר למנהל
הבחירות.

ד) גומיות לאריזת קבוצות פתקי ההצבעה הכשרים לפי אות או שם מועמד לראש
רשות.

ה) כלי כתיבה צבעוניים  -יש לספק לוועדת הקלפי מספר עטים בצבע כחול ובנוסף עטים בצבעשחור או
אדום ,לשם הסימנים והמחיקות ברשימות הבוחרים.

ו) סרגל ,נייר דבק ומחשבון.

ז) פרגוד לתא.

ח) ( )1קרש עם שיפודים כמספר רשימות המועמדים לספירת פתקי ההצבעה.

( )2קרש עם שיפודים כמספר מועמדים לראשות הרשות לספירת פתקי ההצבעה.
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ט) בנוסף לציוד זה יש לספק גם:

( )1מכשיר הידוק (חיבור) בצרוף סיכות חיבור או סיכות לטיפול ב"פתק כפול".
( )2מדף – "כוורת" " /שובך" להנחת פתקי הצבעה ובו מקום מספיק להנחת פתקי הצבעה
לראש הרשות ,פתקי הצבעה למועצה ופתקי הצבעה לוועד מקומי/נציגות/רובע עירוני.
( )3פתקי הצבעה לבנים ריקים (עבור בחירת חברי המועצה)  -מניר  70גרם לבן
בצורת מלבן ,בגודל של  7על  10ס"מ -בכמות של כ 25% -ממספר בוחרים
הרשומים בפנקס.
( )4פתקי הצבעה צהובים ריקים (עבור בחירת ראש רשות)  -מניר צהוב שמשקלו  70גרם –בגודל
ובכמות האמורה לעיל.
( )5פתקי הצבעה בצבע תכלת ריקים (עבור בחירת ועד מקומי  /נציגות  /רובע עירוני)  -מניר בצבע
תכלת שמשקלו  70גרם –בגודל ובכמות האמורה לעיל.

( )6השילוט המתאים עבור מקומות הקלפי.

בכל מקום קלפי יש להציב שלט בולט לעין ועליו כתוב:

בחירות לעיריית/למועצה המקומית/למועצה אזורית _____________
מקום קלפי מס' ________

( )7המודעות אשר יש לתלות במקום הקלפי.

אודה לך אם תואיל לדאוג כבר עתה להכנת הציוד הנ"ל  -בהתחשב עם מספר אזורי הקלפי שבתחום הרשות
המקומית/המועצה האזורית ותוספת של  10%כרזרבה.
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הריני להוסיף כי משרד הפנים יספק במרוכז לכל רשות מקומית/מועצה אזורית ,את הציוד הבא:

( )1מעטפות הצבעה אטומות צהובות ,לבנות ותכולות
( 2 )2מנעולי בטחון לכל ועדת קלפי
( 2 )3רשימות בוחרים לכל ועדת קלפי
(" 1 )4זהותון" לכל ועדת קלפי (רשימת בוחרים ממוינת לפי מספר
זהות שוטף המשמשת ככלי עזר לוועדת הקלפי)
( 1 )5חוברת תדריך לוועדת הקלפי
( )6פרוטוקול ועדת קלפי ממהלך ההצבעה לראשות הרשות המקומית/לראשות המועצה האזורית  -ותוצאותיה
("מוביל" – פרוטוקול בצבע צהוב)
( )7פרוטוקול ועדת קלפי לספירת הקולות בבחירות למועצת הרשות המקומית /למועצת המועצה האזורית
(פרוטוקול בצבע לבן)
( )8פרוטוקול ועדת קלפי לספירת הקולות בבחירות לוועד המקומי/הנציגות/רובע עירוני – כאשר מתקיימות
בחירות למוסד אחד מאלה (פרוטוקול בצבע תכלת)
( )9מעטפות אריזה מוכנות ומסומנות לאריזת החומר להעברתו למנהל הבחירות בתום הספירה.

בכבוד רב,

מנהל/ת הבחירות
לעיריית/למועצה המקומית/למועצה האזורית _________________
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