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תקנות הרשויות המקומיות )בחירות( )סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה 
בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה 

המקומית תל מונד( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 100ב לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 
)להלן - החוק(, ולפי סעיף 7)ב()3( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-21975, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"אדם שחלה עליו חובת בידוד" - חייב בבידוד כהגדרתו בסעיף 100ב לחוק, למעט 

חולה;

"חולה" - כהגדרתו בצו בידוד בית;

"צו בידוד בית" - צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(
)הוראת שעה(, התש"ף-32020;

"תקנות הבחירות לרשויות המקומיות" - תקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות(, 
התשכ"ה-41965;

"תסמינים" - אחד מאלה: 

חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;  )1(

שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי   )2(
בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא 

תיחשב תסמין;

אובדן חוש הטעם או חוש הריח.  )3(

המיועדת  ייעודית  קלפי  בו  שתהיה  אחד  קלפי  מקום  יקבע  הבחירות  מנהל  )א(   .2
ייעודית  קלפי  בו  שתהיה  אחד  קלפי  ומקום  בידוד  חובת  עליהם  שחלה  לאנשים 

המיועדת לחולים.

מקום קלפי כאמור בתקנת משנה )א( יהיה במקום שאינו משמש ביום הבחירות  )ב( 
למטרה אחרת מלבד השימוש כמקום קלפי כאמור.

קלפי ייעודית המיועדת לחולים תהיה באוהל הפתוח משני צדדים לפחות. )ג( 

אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי להצביע בקלפי ייעודית  )א(   .3
המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.

אדם שחלה עליו חובת בידוד והוא חש בתסמינים, רשאי להצביע בקלפי ייעודית  )ב( 
המיועדת לחולים, ואולם אם קיבל ממצא שלילי ל–nCoV בבדיקת PCR שעשה לאחר 
הופעת התסמינים, ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות - יהיה רשאי 

להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.

על אף האמור בתקנת משנה )ב(, אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 2)ב1(  )ג( 
לצו בידוד בית או לפי סעיף 2א1 לצו האמור, ובשל כך בלבד, רשאי להצביע בקלפי 

ייעודית המיועדת לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד.

חולה רשאי להצביע בקלפי ייעודית המיועדת לחולים. )ד( 

קלפיות ייעודיות 

הצבעת חייב 
בבידוד 

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשפ"א, עמ' 78.

2  ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשע"ח, עמ' 826.

3  ק"ת התש"ף, עמ' 516.

4  ק"ת התשכ"ה, עמ' 2688.

הגדרות
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פתוחה  תהיה  בידוד  חובת  עליהם  שחלה  לאנשים  המיועדת  ייעודית  קלפי  )א(   .4
להצבעה ביום הבחירות, בלא הפסקה, מ–10:00 בבוקר עד 20:00 בלילה.

בלא  הבחירות,  ביום  להצבעה  פתוחה  תהיה  לחולים  המיועדת  ייעודית  קלפי  )ב( 
הפסקה, מ–12:00 בצוהריים עד 20:00 בלילה. 

כאמור  קלפי  ועדת  מזכיר  ואת  ייעודית  קלפי  ועדת  חברי  את  ימנה  הבחירות  מנהל   .5
בכתב מינוי הערוך לפי טופס מספר 1 שבתוספת.

בשעות ההצבעה ישהה במקום הקלפי הייעודית אדם בעל הכשרה של חובש או איש   .6
רפואה; לעניין זה, "איש רפואה" - רופא, אח או פרמדיק.

כאמור  הקלפי  ועדת  מזכיר  לפני  עצמו  את  יזהה  ייעודית  בקלפי  להצביע  המבקש   .7
בסעיף 60 לחוק, וממרחק של שני מטרים לפחות מחברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת 

הקלפי, קודם לכניסתו למקום הקלפי.

אלה סדרי ההצבעה לחייב בבידוד:  .8
המבקש להצביע בקלפי ייעודית )להלן - המבקש( יצהיר על גבי טופס מספר 2   )1(
שבתוספת על היותו בבידוד, בפני המזכיר; לצורך הצהרה כאמור ישתמש המבקש 

להצביע בעט בצבע כחול שתספק ועדת הקלפי, אשר תשמש את אותו בוחר בלבד;

המבקש להצביע ישיב על השאלות שבטופס מספר 3 שבתוספת, וישתמש בעט   )2(
שסופק לו לפי פסקה )1(;

לאחר שהמבקש להצביע חתם על טופס הצהרה לפי פסקה )1(, ושמזכיר ועדת   )3(
)2(, ימסור לו מזכיר ועדת  הקלפי בדק את הטופס שהשיב עליו המבקש לפי פסקה 
הרשות  מועצת  לבחירת  לבן  בצבע  אחת  מעטפה  הצבעה;  מעטפות  שתי  הקלפי 
כך  על  נוסף  המקומית;  הרשות  ראש  לבחירת  צהוב  בצבע  אחת  ומעטפה  המקומית 
ימסור לו מזכיר ועדת הקלפי מעטפה חיצונית, לאחר שהמזכיר ציין על פניה את שם 

המבקש, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו;

מהמעטפות  אחת  בכל  ישים  זולתו,  מעיני  המצביע  את  המסתיר  הצבעה  בתא   )4(
שנתן לו המזכיר, את פתק ההצבעה המתאים למעטפה לפי הוראות אלה:

פתק הצבעה לבן בתוך מעטפת ההצבעה הלבנה; )א( 

פתק הצבעה צהוב בתוך מעטפת ההצבעה הצהובה; )ב( 

את מעטפות ההצבעה יכניס המצביע לתוך המעטפה החיצונית; את המעטפה   )5(
החיצונית יטיל המצביע, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

ועדת קלפי ייעודית תערוך פרוטוקול על פתיחת הקלפי ועל מהלך ההצבעה בהתאם   .9
לטופס מספר 9 שבתוספת לתקנות הבחירות לרשויות המקומיות, בשינויים המחויבים, 
ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי; מזכיר ועדת הקלפי יערוך את הפרוטוקול, וחברי 

ועדת הקלפי יחתמו עליו בתום ההצבעה.

מיד לאחר תום ההצבעה יאטום מזכיר ועדת קלפי ייעודית את החריץ שבקלפי  )א(   .10
או  הקלפי  לתוך  מעטפות  להוסיף  אפשרות  תהיה  שלא  כך  מדבקה,  הדבקת  ידי  על 
תיבת  את  ויעטוף  הקלפי  מספר  את  לידה  או  עליה  ירשום  ממנה,  מעטפות  להוציא 

הקלפי בשקית ניילון.

מנהל  לידי  הייעודית  הקלפי  את  יעבירו  הקלפי  ועדת  ומזכיר  הקלפי  ועדת  )ב( 
הבחירות בתום יום הבחירות.

שעות ההצבעה 

ועדת קלפי ומזכיר 
ועדת הקלפי 

חובש במקום 
הקלפי 

זיהוי מצביעים 

סדרי ההצבעה 

פרוטוקול

העברת חומר 
ההצבעה למנהל 

הבחירות 
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ולראשות  מונד  תל  המקומית  המועצה  למועצת  הבחירות  לגבי  יחולו  אלה  תקנות   .11
המועצה המתקיימות ביום ח' בכסלו התשפ"א )24 בנובמבר 2020(.

תוספת
טופס מספר 1

)סעיף 5(

כתב מינוי למזכיר ועדת קלפי / יושב ראש ועדת קלפי / חבר ועדת קלפי בקלפי ייעודית 
לחייבים בבידוד

בהתאם לסעיף 100ב)ה( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965, אני ממנה את:

    .................................    ............................       .........................................        ...................................
                  שם פרטי                        שם משפחה                     מען                     מס' זהות

לתפקיד ................................... בקלפי ...................................

   ................................................................................               ..............................
      תאריך                                   חתימת וחותמת מנהל הבחירות                              

טופס מספר 2
)סעיף 8)1((

טופס הצהרה למצביעים בקלפי ייעודית 

אני החתום מטה:

    .................................    ............................       .........................................        ...................................
                  שם פרטי                        שם משפחה                     מען                    מס' זהות

מצהיר בזה כלהלן:

אני בוחר/ת המצוי/ה בבידוד בית בהתאם לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד 
בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף-2020 )להלן - צו בידוד בית(.

   ...........................               ...........................                  
                          תאריך                            חתימה                                                          

תחולה 
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טופס מספר 3
)סעיף 8)2((

שאלון למצביע בקלפי ייעודית

    .................................    ............................       .........................................        ...................................
                  שם פרטי                        שם משפחה                     מען                      ת"ז

יש לסמן את התשובה הנכונה:

האם אתה חולה בנגיף הקורונה החדש? אני חולה בנגיף הקורונה החדש/למיטב ידיעתי 
איני חולה בנגיף הקורונה החדש

רק אם סימנת שאינך חולה בנגיף הקורונה החדש, איזו חובת בידוד חלה עליך? )יש לסמן 
את החלופה הנכונה(:

] [ בידוד לפי סעיף 2)ב1( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות 
בדיקת  של  תשובות  לקבלת  המתנה  בשל  )בידוד  התש"ף-2020  שעה(,  )הוראת  שונות( 

קורונה שבוצעה בשל חשד להדבקה בקורונה, בלבד(.

] [ בידוד לפי סעיף 2א1 לצו האמור )בידוד בשל מחלת חום בלבד(.

] [ בידוד לפי הצו האמור בשל חזרה מחו"ל או בשל מגע הדוק עם חולה קורונה מאומת.

 אם סימנת בשאלה שלעיל את החלופה השלישית, האם אתה חש בתסמינים )אחד מאלה:
 חום גוף העולה על 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או פגיעה בחוש הטעם או הריח(?

לאחר  שעשיתי   PCR בבדיקת   nCoV–ל שלילי  ממצא  וקיבלתי  בתסמינים  חש  לא/אני 
הופעת התסמינים, ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות/אני חש בתסמינים 
ולא קיבלתי ממצא שלילי ל–nCoV בבדיקת PCR שעשיתי לאחר הופעת התסמינים, ולכל 

המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות.

   ...........................               ...........................                  
                          תאריך                            חתימה             

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6150(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  
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