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 הצבעות במעטפות כפולות  -  70מודול 

 
 

 כללי .1
 

יחידת ההצבעות במעטפות כפולות מטפלת בהצבעות  בנציגויות  .1.1
ישראל בחו"ל )שליחים בעלי זכות הצבעה בחו"ל(, בתי חולים, בתי 

ים סוהר ובתי מעצר וימאים )במידה וישנם(. היחידה עוסקת בהיבט
 הארגוניים, עד לשלב קבלת החומר לאחר הצבעות, במשכן הכנסת.

 
האגף למיקום קלפיות וספירת קולות מצביעים במעטפות כפולות,  .1.2

מטפל בתהליך  החל מקליטת המעטפות הכפולות ועד להזרמת 
תוצאות ההצבעה במעטפות אלו, לרבות מעטפות מהצבעות של 

 מוגבלים בניידות ונשים במעונות.
 

 בחו"להצבעה  .2
 

בעלי זכות ההצבעה בחו"ל, הם עובדים בגופים הבאים:  עובדי  .2.1
מדינה, הנספחים המסחריים וכיו"ב, וכן עובדי המוסדות הלאומיים: 
הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת, קרן היסוד וההסתדרות הציונית. 

שגרירויות או נציגויות של  103 –ההצבעה בחו"ל מתקיימת בכ 
 נציגויות בחו"ל מתקבלת משר החוץ.ישראל בחו"ל. רשימת ה

 
 –: להלן הגדרה עבור כל קבוצה: עובדי המדינה "הפקיד המוסמך" .2.2

מנכ"ל;   –מזכ"ל; הסוכנות  –נציב שירות מדינה; ההסדרות הציונית 
מנכ"ל. הם אחראים לערוך  –מנכ"ל;  קרן היסוד  –קרן קיימת 

כדי  של השליחים: צריך לרשום מי השליח, איפה הוא גר רשימה
שנמצא  18להגיע אליו, מי נסמך אליו )בני משפחה, ילד מעל גיל 

איתו(. על פי החוק, הפקידים המוסמכים צריכים  לשלוח הודעה 
לבוחר, במתכונת שנמצאת בתקנות, בצירוף רשימת כל הנציגויות בהן 

 מתקיימת הצבעה.
 

: בעבר, קשרו אדם לקלפי מסויימת בחו"ל קשר בין המצביע לקלפי .2.3
יה אמור להצביע. כיום, הבוחר יכול להצביע בכל נציגות שהיא, שם ה

 עם ההודעה לבוחר.
 

: אין רשימת בוחרים מוגדרת מראש, אלא כמו רשימת הבוחרים .2.4
 .מצטברתבבתי חולים, הרשימה היא  

 

: אנשים שלא קיבלו טופס הודעה להצבעה, יכולים לערער ערעורים .2.5
 בפני יו"ר הוועדה.

 

יום לפני הבחירות בארץ. שולחים את  12ת הבחירות בחו"ל נערכו .2.6
חומר ההצבעה חודש לפני הבחירות. את רשימת המועמדים, שולחים 
במברק לאחר שאושרו. הבוחר רושם בכתב ידו את אותיות הרשימה 

 אותה בחר.  
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 בתי חולים )קלפיות למאושפזים, ע"פ הגדרתם בחוק( .3

 
מוסר את רשימת  אתרים. שר הבריאות 180 –הבחירות מתבצעות בכ  .3.1

בתי החולים. הקביעה היא על ידי ועדת הבחירות, במקומות שבהם 
 מאושפזים. 50יש מעל 

 
בבתי החולים לא יודעים במדוייק מראש מי יהיה מאושפז בהם ביום  .3.2

הבחירות ולכן אין "פנקס בוחרים". הזיהוי בהצבעה נעשית ע"י הצגת 
פה כפולה. הסגל תעודת זהות ו"טופס אשפוז". ההצבעה נעשית במעט

הרפואי )רופאים ואחיות( יכולים גם הם להצביע בבתי חולים 
 במעטפות כפולות.

 

: נמסר ע"י ועדת הבחירות המרכזית לבית החולים, אשר טופס אשפוז .3.3
אחראית למסירת המידע למאושפז. הטופס הוא ריק. ביה"ח מחלק 
 את הטפסים בבוקר של יום הבחירות למאושפזים, כשמדביקים עליו

 מדבקה עם פרטי החולה.
 

בתי חולים משויכים לוועדות האזוריות, על כל המשתמע מכך, ובפרט  .3.4
 באשר לאיסוף התוצאות דרך ועדת הקבלה באזור.

 

 בתי סוהר ובתי מעצר .4
 

השר לבטחון הפנים מוסר את רשימת המתקנים בהם יערכו בחירות,  .4.1
בעלי  בתי סוהר ובתי מעצר בכל הארץ. אין רשימות של 42 -שהם כ 

זכות הבחירה המוכנות מראש, מאחר ולא יודעים בדיוק מי יהיה שם 
 ביום הבחירות.

 
לפני הבחירות, מופץ מזכר לכל בתי הסוהר ובתי המעצר על כך  .4.2

שיודיעו לאסירים שצפויים לשהות שם ביום הבחירות, שצריך 
 להצטייד בתעודת זהות לצורך ההצבעה.

 

לפיות נייחות וניידות בבתי הסוהר ובבתי המעצר, מופעלות ק .4.3
שעוברות בין האגפים. מי שרוצה להצביע, מזדהה עם תעודת הזהות. 
זכאים להצביע גם סוהרים ושוטרים המשרתים שם, כולם במעטפות 
כפולות. בתי סוהר ומעצר משויכים לוועדות האזוריות על כל 

 המשתמע מכך, ובפרט לאיסוף התוצאות דרך ועדת הקבלה באזור.
 

נם יכולים להוציא תעודת זהות בעת שהותם בבית האסירים אי .4.4
הסוהר. במקרה שאין לאסירים תעודות זהות, מצלמים אותם בכלא 
ומעבירים טופס בקשה להפקת תעודות זהות למשרד הפנים, בצורה 

 מרוכזת.
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 ימאים .5
 

 14הצבעת ימאים מתבצעת בספינה נושאת דגל ישראל, שבה מעל  .5.1
 ימאים ישראליים.

 
ד בשנים האחרונות, מסיבות שונות. בבחירות מספר הימאים יר .5.2

 האחרונות, לא היו בחירות בספינות. 
 

החוק אומר כי שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הפנים, צריך למסור  .5.3
את רשימת האוניות. ועדת הבחירות מחליטה באילו מבין הספינות 

 יוצבו קלפיות, אם בכלל.
 

ים, כדי לדעת להיכן צריך לדעת היכן האוניות נמצאות בתאריך מסוי .5.4
שולחים לספינות במברקים את רשימות לשלוח את החומר. 

המועמדים לכנסת, לצורך ביצוע ההצבעה )כמו בנציגויות  ישראל 
בחו"ל(. בשלב ראשון, שולחים חומר שחלקו "ריק", כי לא כל 

 הנתונים קיימים בעת המשלוח.
 

 צמו.יום לפני מועד הבחירות ע 12הבחירות באוניות נערכות  .5.5
 

 ניהול רשימות הקלפיות .6
 

רשימות הקלפיות המיוחדות מאושרות לפי החוק, על ידי נשיאות  .6.1
 הוועדה.

 

כל הקלפיות מקבלות סיפרור מיוחד, בנבדל מהקלפיות הרגילות. יש   .6.2
 600 - 400בתי חולים,  300עד  1 –שיוך לפי קבוצה בתוך המספור: מ 

מות והספרור בתי סוהר וכיו"ב. בדר"כ שומרים על סדר הרשי
 מבחירות לבחירות.

 
בבתי חולים, כמו בבתי סוהר, קובעים מראש מי קלפי ניידת ומי קלפי  .6.3

נייחת. התהליך שונה בקלפי ניידת, כי צריך לסגור ולפתוח אותה בין 
 התחנות. אם יש ספק בשיטת התפעול, קובעים שזו תהיה קלפי ניידת.

 

ואת השעות. בקלפי ניידת קובעים מראש את נקודות ההקפצה  .6.4
לדוגמא, קלפי ניידת שנעה בין מספר בתי חולים )במוסדות שיש בהם 

חולים(, מאחר ואין טעם לשבת במקום אחד כל היום.  50 – 40
קובעים שעה, ואז גם באים קרובי משפחה לסייע, אם צריך, בהצבעה. 
צריך לקבוע מראש מקומות פיזיים להצבעה בכל מוסד, כי יש 

ם מראש לקראת ההצבעה, כדי שיתאימו מוסדות שצריך להכינ
 למשימה.

 
צריך להודיע לממ"ל לגבי רשימות הקלפיות לצורך הלוגיסטיקה של  .6.5

הכנת הקלפיות )קבועה/ ניידת(. שילוח קלפיות לחו"ל נעשה דרך 
 יום לפני הבחירות. 35משה"ח, בדואר הדיפלומטי, 
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ות הדרישה היא למחשב את הנושא של התכנון הלוגיסטי של הקלפי .6.6
ו"ההקפצות", כולל הקמת מערך ממוחשב מלא: רישום קלפיות, 

 שיוך קלפיות לאזור, הרכב סיעתי, תהליך האיסוף.
 
 הרכב סיעתי .7

 
: מבוצע ע"י פקידים, נציג קונסולרי ועוד אחד מהזכאים להצביע חו"ל .7.1

 בנציגות, שנקראים "אחראים". 
 
 
 

סיעתית, : מבוצע ע"י הרכב סיעתי וחלוקה בתי חולים, בתי סוהר .7.2
כמקובל בקלפיות הרגילות. החישוב נעשה בנפרד לבתי סוהר ולבתי 
חולים. בנוסף, כל חברי ועדות הקלפי לבתי סוהר צריכים לקבל 
אישור מראש ע"י המשרד לבטחון פנים, דבר  שלוקח זמן. לכן בדר"כ 
מבקשים ארבעה שמות, למקרה שייפסלו אנשים. ההרכב הסיעתי 

עונינות בכך. קובעים מראש שתי משמרות. נקבע רק בקרב סיעות שמ
בהתאם, מארגנים הסעות להחלפת הנציגים במהלך היום, ע"י 

 הוועדה האזורית.
 

:  קברניט או קצין ראשון, אם הם ישראלים, הנקראים ימאים .7.3
 "אחראים".

 

 תהליך ההצבעה בפועל .8
 

לא מתבצע על פי רשימות שמוכנות מראש. מי שמצביע, נרשם  חו"ל: .8.1
 ל.  בפרוטוקו

 
: לא מתבצע על פי רשימות שמוכנות מראש. מי שמצביע, ימאים .8.2

 נרשם בפרוטוקול.
 
: לא מכינים רשימות בוחרים מראש. מי בתי חולים/ בתי סוהר .8.3

 שמצביע נרשם בפרוטוקול.
 

: כיום, לא עושים שום בדיקה לגבי זכות הצבעה בדיקת זכות הצבעה .8.4
 .בעת ההצבעה עצמה. הבדיקה נעשית בדיעבד בכנסת

 
 איסוף מעטפות כפולות לאחר ההצבעה .9

 
: חוזר הדואר דיפלומטי. חומר ההצבעה מכלי שיט חו"ל / ימאים .9.1

ומנציגויות ישראל בחו"ל מגיע עד תום יום הבחירות בארץ, כדי לא 
 לעכב את הספירה הכללית.

 

 : איסוף דרך הוועדה האזורית.בתי סוהר/ בתי חולים .9.2
 

 יסוף דרך הוועדה האזורית. : אמוגבלים בניידות ונשים במעונות .9.3
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: לגבי בתי חולים/ בתי סוהר, לא מתבצעת בדיקה ועדת קבלה באזור .9.4

פרטנית, אלא רק בדיקה שאכן כל הקלפיות הגיעו ולאחר מכן העברה 
 לוועדת הבחירות המרכזית בכנסת.

 
: ועדת קבלה מיוחדת בכנסת לקלפיות שהגיעו באמצעות האזורים .9.5

הקלפיות הגיעו על פי הרשימות. המשך בוועדת הקבלה מוודאים שכל 
התהליך מתבצע ע"י האגף למיקום קלפיות ולספירת קולות 

 המצביעים במעטפות כפולות.
 

 
 
 
 

 קליטת המעטפות הכפולות וטיפול בהן .10
 

כל המעטפות הכפולות מגיעות לכנסת אחרי יום הבחירות. בצה"ל, כל  .10.1
הקלפיות  התהליך מאורגן ע"י אנשי הצבא, אשר מארגנים את הגעת

לכנסת, בליווי משטרה צבאית, במשאיות צבאיות. לעיתים מגיעים 
גם במסוקים. הם מוסרים את הקלפיות יחד עם הפרוטוקולים, 
מקבלים אישור ומשוחררים. הקלפיות מבתי החולים ומבתי הסוהר, 
וכן מעטפות המוגבלים בניידות ונשים במעונות, מגיעות באמצעות 

 הוועדות האזוריות.
 
ס כוח האדם לביצוע המבצע של ספירת המעטפות הכפולות הוא גיו .10.2

 איש בנושא זה. 1,000 –מורכב. בבחירות האחרונות הועסקו כ 
 

בשלב הראשון, פותחים את הקלפיות המיוחדות ומשווים  .10.3
לפרוטוקולים, לראות אם הנתונים שווים ומאוזנים. בינתיים 

ן לוועדות הקלפיות הרגילות מסיימות את ההצבעה ומביאים אות
הקבלה. לקראת שעות הבוקר מקבלים מהן את פנקסי ההצבעה, אחד 

" ליד שורת המצביע ואחד עם מחיקה של פרטי המצביע. Vעם סימן "
מסדרים לפי סדר רץ של הקלפיות באזור ושמים את כל החומר בחדר 

 סגור מיוחד.
 

אחרי שפותחים את הקלפיות, מסדרים את המעטפות בקבוצות של  .10.4
ילון, בקופסאות מיוחדות, שמועברות להקלדה. בבחירות , בני30

מסופים לצורך כך. על המעטפה רשום שם  120האחרונות הוקצו 
קבוצות מונחות אח"כ  10האדם, מספר הזהות, מספר הקבוצה. כל 

בארון סגור. יש טכניקות שונות שהתפתחו לאחסון המעטפות 
מקבלים את  –שני הכפולות, כגון פלסטיקים ואוגדנים מיוחדים. מצד 

 פנקסי ההצבעה מהקלפיות, אשר לעיתים מגיעים במצב פיזי ירוד.
 

" אחד, ולא POOLבשלב הזה, אחרי שהוקלדו המעטפות, הן מהוות " .10.5
 משנה מהיכן הגיעו.
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במחשב מתבצע מיון ונשלפים הפרטים לגבי הקלפי האזרחי בו היה  .10.6
, מספר האזרח אמור להצביע, ומופק דו"ח הכולל: פרטים אישיים

 קלפי אזרחי, מספר האזרח ב"קלפיון".
 

בשלב הזה, מתבצעת למעשה בדיקת זכות הבחירה. אם לא מוצאים  .10.7
התאמה, יתכן ויש טעות בשם או במספר הזהות, או שהאנשים 
הצהירו ארל"י )"אינו רוצה להיות ישראלי"(, או שאין לאדם  זכות 

את המעטפה בחירה באמת. למי שנמצא שאין לו זכות בחירה, שמים 
 בצד, בנפרד.

 

מדפיסים רשימות המקבילות לפנקסי הבוחרים, ע"פ הנתונים הנ"ל.  .10.8
אוספים את הפנקסים, ומבצעים השוואה ידנית בין הדו"ח לפנקס. 
אם יש סימן של קו, סימן שהצביע. אם אין סימון בקלפי הרגילה, 

 מסמנים קו בעפרון בצבע שונה, להבדיל בין סימון לסימון. 

 

המשנה של ועדת הבחירות בודקת את המעטפה והפנקס ועדת  .10.9
ומחליטה אם לפסול את המעטפה. המעטפות מוצאות ונשמרות 
במקום אחר  לחקירת המשטרה או מצ"ח, וכמובן לא נכללות 

 בספירה. 
 

הצביעו פעמיים בבחירות האחרונות,  שלכאורהמספר ה"כפולים",  .10.10
דיקה היא קריטית, . המספר אמנם קטן אולם הב300 –ל  200היה בין 

כי עשוי להיות מצב שגם יחידים יכולים לקבוע את התוצאות. פרט 
 לכך, זה כמובן יוצר הרתעה כנגד ניסיונות זיוף.

 

לאחר שהתהליך הזה הושלם, אפשר להוריד את המעטפות החיצוניות  .10.11
ולטפל במעטפות פנימיות. בבחירות האחרונות היו שני סוגי מעטפות 

לה והיה צריך להפריד ביניהן. בעתיד תהיינה לכנסת ולראש הממש –
רק מעטפות הצבעה לכנסת.  הכמויות לא בהכרח שוות. לאחר 
ההפרדה, אפשר להפעיל ועדות קלפי לצורך הספירה כמו בוועדות 

 3 –רגילות. כל קלפי ממוספרת ומזוהה. לכל ועדות הקלפי יש מזכיר ו 
הוועדות הינו  נציגי מפלגות, כמו בקלפיות רגילות. תהליך איוש

 125תהליך מקביל לקלפיות הרגילות. כדי לזרז את הספירה, נפתחו 
 לראה"מ(. 90 –קלפיות לכנסת )ו 

 

מכינים את כל החומר לקלפי, כולל אמצעי הספירה ופרוטוקול  .10.12
מיוחד. בסיום, מגישים דו"ח, ויש ועדות קבלה שבודקות 

 שהפרוטוקול מאוזן.
 

, לחדר המסופים, לקליטת התוצאות נשלחות ליחידת המיחשוב .10.13
 התוצאות. את החומר הגולמי מאחסנים לצורך בירור אם יהיה צורך.

 

 חומר נלווה .11
 

 הוראות נוהל שונות לגבי תהליך הטיפול במעטפות כפולות. .11.1
 



 2.0מהדורה  מיחשוב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת -מערכת "דמוקרטיה" 
 

 8 כנסת/ דמוקרטיה/ מודול הצבעות במעטפות כפולות                   

 קיימים נהלים ותדריכים נוספים שיימסרו  לספק הזוכה: .11.2
 

: ארגון ההצבעה וניהולה בבחירות בנציגויות נוהל .11.2.1
 (.1999והקונסולריות של ישראל )מאי הדיפלומטיות 

 
: ארגון ההצבעה וניהולה בבחירות בבתי חולים )מאי נוהל .11.2.2

1999.) 
 

: ארגון ההצבעה וניהולה בבחירות בבתי הסוהר ובבתי נוהל .11.2.3
 (.1999המעצר )מאי 

 

: לאחראים לארגון ההצבעה וניהול בבחירות בנציגויות תדריך .11.2.4
 (.1999י הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל )מא

 

: לבעלי תפקידים בוועדת הקלפי בבתי חולים: כללים, תדריך .11.2.5
 (.1999נהלים וסדרי עבודה )מאי 

 

: לבעלי תפקידים בוועדת הקלפי לאסירים ולעצירים: תדריך .11.2.6
 (.1999כללים, נהלים וסדרי עבודה )מאי 


