
נגד וסנוניוו! חנחיווח בטוהר נגיעה שר הטווה סננה סיימת
בעיון לקרוא ומשקיו פעיל אוהד, כל מתנקש לכו רשימתנו־

הקלפיות כשוות ול נ כמשגיח ולפעול הנאות, ההנחיות את

לוו!!ת: 1 עליו וזאת
 לאחד מגוריך, מקום לפי מיד, פנה אנא: הבחירות, ביום לפעילות שובצת טרם אם 1!•

 רשימה)• (ראה מגוריך, למקום ביותר הקרוב לסניף או רשימתנו, של האזוריים הרכזים
 לאחד ליקוי כל על מיד הודע — הבחירות ביום לפעילות מתנדב אינך אם גם *

 האזוריות (הועדות ישובך. שייך אליה האזורית לוזעדת־הבחירות או הקרובים, מסניפינו
הבא.) בעמוד ברשימה מפורטות

ההצבעה פתקי

 מסניפינו. כאחד דקכל תוכל אותו הצבעה, בפתק מראש הצטייד *
הקלפי. כתחנת רשימתנו פתקי תמצא לא אם זה כפתק השתמש
 או ועדת־הקלפי, ליו״ר מיד כך על הודע הקלפי, בתחנת הצבעה פתקי יחסרו אם
 פתקים, של גדול מלאי הועדות יו״ר בידי כזה). שם יימצא (אם הקלפי בתחנת למשקיפנו

או האזוריים, הרכזים לאחד מיד על־כך הודע - בכך תסתפק אל פנים בשום אבל
האזורית. לוועדה טלפן או הקרוב, לסגיפנו

 יד בכתב מסומנים שעליו ריק, פתק גם להצבעה לשמש יכול מודפס, פתק במקום ^
 מיוחדים ריקים פתקים יהיו תחנת־קלפי בכל הרשימה. שם עם האות או הרשימה, אות

ריק. פתק הקלפי מוועדת לקבל דשאי בוחר כל זו. למסרה
אחד. מפתק יותר המעטפה לתוך להכניס אין

ובלתי־פגום. נקי בפתק השתמש #
 אם הצבעת. בה הקלפי מספר את לעצמך רשום הבחירות. תוצאות אחר עקוב 0,

 מיספר ציוך תוך ברשימתנו, בחרת כי לנו הודע — לך נראות אינן שתתפרסמנה התוצאות
 הינך אס לכן, קטנים. ביישובים ותקלות מהעלמות חוששים אנו המדוייק. ומקומה הקלפי
1 ! זו לפניה במיוחד ער היה — קטן בישוב מצביע

י ז י י 1ר

המשקיפים זכויות

ת״,״׳ , קלפי תחנת בכל #ו ו י  על להשגיח עת, בכל אחד משקיף מטעמנו נוכח ,
 בתעודת לציין (יש קלפיות. 5ל־ טובה אחת מינוי תעודת תחנה. באותה סדרי־הבחימת

מתייחסת.) היא קלפיות לאיזה המינוי
תהיה המינוי תעודת הסניף. מרכז מינוי כתכ יקכל המשקיף #

 כאותה נציגינו וכירי האזורית הכחירות ועדת יו׳יר כידי חתומה
 לאיש, כך על לדווח מכלי משקיפינו את למנות רשאים אנו ועדה.

....____ עינינו. ראות כפי
 זה את זה להחליף שיוכלו כדי אנשים, משני יותר אחת לתחנת־קלפי למנות אין 0.
בתחנת־הקלפי. מטעמנו אחד ממשקיף יותר נוכח יהיה לא זמן בשום כך.

 רשאי אינו משקיף עצמה. ועדת־קלפי חברי ולא בלבד, משקיפים הינם חברינו •
 הוועדה. פעולות על הערותיו את להעיר הוא רשאי מאידך, ועדת־הקלפי. בפעולות להתערב

 רישום במקום ראש. היושב בידי התערה בפרוטוקול דרישתו, לבי יירשמו, אלו הערות
 לפרוטוקול ויצורף על־ידו שייחתם נפרד, בכתב הערותיו את להעיר המשקיף רשאי כזד,

_■ו■■;- ממנו. כחלק הוועדה״
 של מציאותם על דברים: שני על כעיקר להשגיח המשקיף על #

הספירה. בעת הקולות, מניין ועל כתא־ההצכעה, פתקי־הצכעה
 מסודרים הפתקים ואם רצון, משביע הפתקים מלאי אם לבדוק רשאי משקיף כל •

 לא או שבתא, הפתקים על סימנים הוספו לא אם לוודא גם יש הבדיקה בעת כדרוש.
הפתקים. לוכלכו

 בתא הפתקים שאזלו למיקרה פתקים, של מלאי אצלו להחזיק משקיף כל על 0>
הוועדה. יו״ר ואצל ההצבעה

הקולות וספירת ההצבעה סידרייו,.
ז ■וו*)■* אר

 חותמים ליו״ר נוסף המרכזית. הבחירות ועדת יו׳־ר של ידו חתימת מוטבעת עליה הקלפי,
שונות. רשימות המייצגים ועזת־הקלפי, מחברי שניים המעטפה על

 הקלפי ועדת ההצבעה. גמר אחרי מיד הקלפי ועדת על־ידי תעשה הקולות ספירת #
 משקיף כל האזוריות. לועדות ההצבעה חומר כל עם מעבירה היא אותו פרוטוקול, עורכת
הערותיו. את בפרוטוקול להוסיף רשאי
 הריהי - יותר תפייל ואם כלבד, אחד פתק תכיל מעטפה כל •

הקולות. במניין שבתוכה הפתק את למנות ואין פסולה,
 יש המתקלקלות את וגם מעטפות, של מראש קבוע מיספר מקבלת ועדת־קלפי בל 0

 אלה (כולל המעטפות סך־כל כי ולראות להשגיח יש המרכזית. לוועדת־הבחירות להחזיר
לוועדת־הקלפי. סופקו אשר המעטפות סך־כל על יעלה לא שנשארו), ואלה שנפסלו

 גמר אחרי בו שנשארו פתקי־ד,הצבעה את בתא־ההצבעה לאסוף ועדת־הקלפי על •
 מיוחדת, למעטפה ולהכניסם בידיה, שנשארו ההצבעה פתקי את אליהם לצרף ההצבעה,

במפוזר. פתקי־הצבעה שום יימצאו לא שבתחנת־הקלפי כך
אלה: שנים לקבוע ועדת־הקלפי על מכן לאחר #
 הראשון בהעתק נעשה שמותיהם ושליד להצביע, שביקשו הבוחרים מיספר את (א)

¥. סימן הבוחרים רשימת של
 רשימות של השני בהעתק שנעשו המחיקות לפי שהצביעו, הבוחרים מספר את (ב)

הבוחרים.
 כמקום בפרוטוקול, האלה המיספרים שני את תרשום הוועדה #

 לא ואם לזה, זה זהים להיות צריכים אלה מיספרים שני לכך. המיועד
 ולרשום ביניהם ההתאמה חוסר את להסביר הוועדה חייכת - יהיו
בפרוטוקול. ההסכר את
 אותן מונה המעפסות, את מוציאה תיבת־הקלפי, את הוועדה פותחת מנן לאחר רק 0

 כפי הבוחרים מימפר עם זהה להיות צריך זה מיספר בפרוטוקול. מיספרן את ורושמת
 לסיבות הסבר לתת הוועדה על — חמספרים בין אי־התאמה של במיקרה לעיל. שנקבע

אי־ההתאמה.
 קורא ועדת־הקלפי חבר ההצבעה, פתק את מתוכה מוציאים לחוד, נפתחת מעטפה כל •<
 לפתקים המיועד במקום אותו ושם לנוכחים מראהו הפתק, על אשר הרשימה את בקול

 כל קריאת בעת לחוד. צרור יהוד רשימה לכל שניתנו שהפתקים באופן רשימה, אותר. של
 לזכור: יש המרכזית. ועדת־הבחירות על־ידי המסופק מיוחד, בגליון הדבר מסומן פתק,

אחת! במעטפה מאשר ביותר אחת ובעונה בעת לטפל אין
 ללא ברציפות, נעשים כחירות תוצאותיה וקביעת הקולות מניין #
הפסקה. כד

ה האזורית. הבחירות לוועדת החומר מועבר הספירה, לאחר +
 העכרת הוטלה עליהם הוועדה חברי אד להילוות רשאים משקיפים

החומר.
 לגבי והערותיו כיהן, בהן הקלפי בתחנות התוצאות את לרשום משקיף כל על 0

 האזורי, לרכז־הבחירות או לרנז־הסניף אחד העתק ולהעביר העתקים, בשני הבחירות, בשרות
תל־אביב. ,14 קרליבן ברחוב הבחירות למטה שני והעתק
 על הקפד לפיכך, הבחירות. תוצאות על נערער ליקויים נגלה אם #

זו. הוראה מילוי

לחיילים הקלפיות15

 אך כלילה, 12 עד כבוקר 7מ־ הפסקה ללא לה^כעה פתוחה הקלפי •
 הקלפי תהיה ,300 על עולה אינו כו להצביע הזכאים שמיספר ביישום
 הצביעו כבר אם זה, לפני תסגר הקלפי כלילה. 0 עד בבוקר 8מ־ פתוחה

כה. להצביע הזכאים כל
 (כאמור, ועדת־הקלפי מחברי שנים לפחות בה נוכחים כשיהיו רק תיפתח הקלפי 0׳

 יהיו לא שנקבעה השעה אחרי שעה אם אך משקיפים), רק אם כי חברים, אינם אנשינו
חברים. מיספר בכל בפעולתה ועדת־הקלפי תתחיל הוועדה, חברי נוכחים

בפעולותיה. להתערב רשאי אינו ואיש מלאה, אוטונומיה לוועדת־הקלפי •
הצבעה, לשם הכניסה, ליד אנשים עוד ומחכים תחנת־הקלפי, לסגירת השעה תגיעה •

 על לכן, להצביע. להם ולאפשר הדלתות את לנעול לתחנה, אחת בבת כולם את להכניס יש
 לפני לתחנת־חקלפי להגיע הקולות, מניין על השגחה לשם רק הקלפי בתחנת הנוכח משקיף
 סגירתה תהא מתי לוודא נדי הוועדה, אנשי עם בקשר להיות עליו כן לשם סגירתה. מועו

חצות). לפני גם להנעל עשויה .(כאמור
•  זיהה שהבוחו אחרי תעודת־זהות. הצגת על־ידי עצמו את לזהות להצביע, הרוצה על י

 יכולים (אנחנו שבידיו. הבוחרים ברשימת רשום שמו אם מבררת ועדת־הקלפי עצמו, את
באותה־קלסי). הבוחרים מרשימת העתק משקיף לכל לספק
 סצוייית והצנעתו הבוחרים מרשימת הבוחר של שמו נמחק ההצבעה, גמר לאחר •

 לשים ויש זו, הוראה מילוי על להקפיד יש שלו. תעודת־תזהות על חותמת הטבעת על־ידי
סוועדת־ חסעטגח את מקבל הבוחר אחת. מטעמפה יותר יכניס לא הבוחר כי לכך לב

 לבחור אמנם יכול חייל ההצבעה. חשאיות הובטחה לחיילים המיוחדות בקלפיות +!
 מיוחדת בקלפי והצבעת ברשימתנו בחרת אם אך מגוריו, למקום הצמודה בתחנת־הקלפי

 בטוח להיות כדי קלסי, אותת בתוצאות ותתעניין בקשתנו מילוי על הקפד לחיילים,
נעלם. לא שקולך

 ליו״ר ק• על הודע צבאית, כתחנת־קלפי כליקוי הבחנת אם •
 לנו נס והודע הדברים את רשום - כפך תסתפק אל אך הוועדה,

כך! על

הבוחרים רשימות0

1*

( 1

 כולל הבחירות, של סדיר למהלך המפריעים לאלה חמורים עונשים קובע החוק ו0
גבוה. כספי ולקנס שנים של למאסר צפויים והם ובו׳, השמדתם פתקים, הוצאת

 שמות משלה. רשימת־בוחרים תחנת־קלפי לכל הבוחרים, ברשימת ושום בוחר כל 0
 הרשימה המשפחה. שמות של האלף־בית סדר לפי לזה, מתחת זה ערוכים הבוחרים
 שינוי חל או בוחרים, נוספו א׳ סופם הבנת אחרי אם א׳״. .סופם נקראת הבסיסית
״ ״טופס הנקראות המילואים ברשימות השמות נכללים אישיים, בפרטים ״. ו״טופס ב ד

 ברשימות שמותיהם נכללים — הבוחרים מהם הוצאו הנ״ל הטפסים הכנת אחרי אם 0
״ ״טופס הכותרת את הנושאות מיוחדות,  אחד מטופס שם העברת ה׳״. ו״טופס ג׳
הטפסים. גבי על מצוינת למשנהו

 לזיהוי, מיועדת אחת רשימה מקבילות. בוחרים רשימות שתי קלפי תחנת בכל 0
 נמחק ההצבעה גמר לאחר שמו. ליד !7י מסמנים עצמו, את ומזהה הבוחר וכשמופיע

לראשוני״ בפרטיה כאמור המקבילה השניה, מהרשימה בעפרון הבוחר של שמו
 מרכז לקבלו יוכלו יותר מפורט תדריך לקכל שירצו המשקיפים +

 #ת עמו לקכוע כדי האזור, רכז עם להתקשר לכן, רצוי, אזורם.
המתאימים. המועדים
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