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הבחירות לץ□ עצות
לבוחר עצות *
הצבעה. בפתקי מראש להצטייד רצוי .1
 — פתקים מספר בה שיש (מעטפה אחד פתק מאשר יותר למעטפה להכניס אין .2

נפסלת).
להצ פרגוד אי־הצבת בתחנת־הקלפי, פתקי־הצבעה (העדר כלשהי תקלה של במיקרה .3,

 לדאוג ועדת־קלפי, לחברי כך על להעיר יש ההצבעה) מעטפות אי־החתמת חשאית, בעה
 ולהודיע בפרטיכל ההערה לרשום הקלפי ועדת מחברי לבקש הליקוי, של מיידי לתיקון
מיסגרת). (ראה מגוריך למקום ביותר הקרוב שלנו הבחירות למטה מייד על־כך

המד אצל תקלה אירעה שהפעם אלא לליקוי; בדרך־כלל נחשב משובש הצבעה פתק .4
המר הבחירות ועדת הורתה לכך, לב בשים נוקבו. פתקי־הצבעה והרבה הממשלתי פים

ת לראות ואין אלה פתקים להכשיר כזית (הור כליקוי. המנוקכים הפתקים א
הקולות). ספירת בעת הנוכח חבר־היזעדה אתה אם במיוחד לך חשובה זו אה

 את גביו על ולכתוב הלבן בפתק להשתמש אפשר הצבעה, פתקי שחסרים במיקרה .5
ושמה. הרשימה אות

בהצבעה. לו שיעזור אדם איתו להביא רשאי לבדו, להצביע מסוגל אינו מום או
בלתי־סגורה. או בדבק סגורה להיות יכולה הקלפי לתוך מטיל שהבוחר המעטפה .18
 את למחוק הוועדה על הקלפי, לתוך ההצבעה מעטפת את הטיל שהבוחר לאחר .19
לנקבה. גם וכן בתעודת־הזהות חותמת להטביע הבוחרים, מרשימת שמו
 ולהב• השתמשו לא בהם אשר ההצבעה פתקי כל את לאסוף יש ההצבעה תום עם .20
 פתקי־הצבעה הימצאות למנוע היא המגמה לסגור. יש אותה אשר מיוחדת, למעטפה ניסם

הספירה. תחילת לפני הקלפי במקום מפוזרים
 ורק בתחנת־הקלפי, שהצביעו הבוחרים מספר את לקבוע יש הקולות ספירת לפני .21
הספירה. מתחילה הבוחרים, ברשימות עיון מתוך המספר, קביעת לאחר
 על אבל ועדת־הקלפי. בידי הוא פסול או כשר הינו קול אם בשאלה ההכרעה .22

זו. למטרה הקבוע מיוחד, בפרטיכל הפסילה את לציין ועדת־הקלפי
בוועדת־הקלפי. נקבעות ההצבעה תוצאות .23
 אל מוזעדת־הקלפי הבחירות חומר מועבר הפרטיכלים, ועריכת הספירה תום עם .24
 שונות. סיעות משתי הוועדה חברי על־ידי מבוצעת ההעברה האזורית. הבחירות ועדת
 הוטלה שעליהם חברי־הוועדה, אל להילוות רשאים והמשקיפים הוועדה חברי שאר

ההעברה.

הבחי יום לפני זאת עשית וטרם הבחירות, ביום לפעילות להתנדב רוצה אתה אם .6
 למקום ביותר הקרוב תנועתנו של במטה־הפעולה האפשר ככל בהקדם התייצב — רות

מגוריך.
 להסעת הבחירות ביום זכאי שייך, הוא אליה לתחנת־הקלפי, מחוץ הנמצא בוחר כל ^7

תחנת־הקלפי. נמצאת בו לישוב חינם'

רלמשקויפים הקלפי ועדות לחברי עצות •
 הוועדה חברי קבועים. ממלאי־מקום שני להיות יכולים ועדת־קלפי של חבר לכל .1

האזורית. הוועדה על־ידי מתמנים ובמלאי־המקום
החילופין,, את לבצע כדי הבחירות. ביום גם בוועדת־הקלפי הנציג את להחליף ניחן .2
במיש מועברת החילופין הודעת מתאימים. בטפסים להצטייד האזוריות בוועדות נציגים על

בדבר. הנוגעת ועדת־הקלפי ליו״ר רין
 בכתבי להצטייד הנציגים על האזורית. בוועדה נציגנו על־ידי מתמנים המשקיפים .3

 ביום שיגיעו ולמתנדבים נרשמו, שכבר למתנדבים למוסרם על־מנת מתאימים מינוי
הבחירות.

 על־ הארצי המטה עם להתקשר יש מתנדבים, על לוותר יכול בדבר •הנוגע האזור אם
אחרים. לאזורים המתנדבים העברת לתאם מנת
 על־ידי מיוצגים אנחנו אין בה ועדת־קלפי לכל משקיף למנות רשאי האזורי הנציג .4

חבר.
 ניתן אנשים, חסרים (אם קלפי. תחנות בחמש כמשקיף להתמנות יכול אחד אדם .5

 5מ־ יותר להכיל יכולה אינה אחת תעודה מקום, מכל תעודות־מינוי; במספר לציידם
תחנות־קלפי).

 מותר לאחד ורק אחד, קלפי למקום כמשקיפים אנשים שני מאשר יותר למנות אין .6
בקלפי. נוכח להיות

 להצביע הזכאים שמספר קטנים, (בישובים בבוקר 7.00 בשעה נפתחת הקלפי תחנת .7
בלילד. 11.00 בשעה ונסגרת ),8.00 בשעה הקלפי נפתחת ,350 על עולה אינו
 הקולות ספירת את לקיים יש ההצבעה תום עם ומיד ההצבעה הפסקת אוסר החוק .8
סיומה. לפני להפסיקה ואין דיחוי, ללא
הקו לכפירת ברצוף ייעשו הסופי הפרטיכל ועריכת ההצבעה תוצאות קביעת .9

הפסקה. ללא לות,
 ולסדרים ההצבעה למהלך הנוגע בכל עצמה ועדת־הקלפי מחליטה הבחירות ביום .10

 קולות ברוב מתקבלות בוועדה ההחלטות שקיבלה. להוראות כמובן, כפוף, הקלפי, במקום
המשתתפים. של

 הערות להעיר לו מותר אולם הקלפי, ועדת בפעולות להתערב רשאי אינו משקיף .11
״ הוועדה. חברי של לשולחנם הסמוך שולחן ליד יושבים המשקיפים הוועדה. פעולות על

 מסויימת כמות אלא אחת, בבת הפתקים כמות כל את לשים אין ההצבעה בתא .12
 מזמן פתקים ולהוסיף בתא הפתקים מלאי את פעם מדי לבדוק ויש הרשימות, לכל שווה

האלף־בית. סדר לפי יושמו ההצבעה פתקי לזמן.
 להכניס יש הכניסה, על־יד אנשים עוד ומחכים הקלפי מקום לסגירת השעה הגיעה .13
הדלתות. את ולנעול בבת־אחת, כולם את אליו
 ולרשום ההצבעה'שסופקו מעטפות את לספור הוועדה חברי על הקלפי פתיחת לפני .14

 ולרשום להפרידן יש פסולות, מעטפות מצויות המעטפות בין אם בפרטיכל. מספרן את
הוועדה. מחברי שניים חותמים ההצבעה מעטפות על בפרטיכל. מספרן את

הבוח ברשימת בנתונים׳ שיבוש הזהות. תעודות באמצעות ייעשה הבוחרים זיהוי .15
שם אם זהותו, בדבר ספק כשאין ההצבעה, זכות את מהבוחר לשלול כדי בו אין רים

 רשאית הקלפי ועדת אין הכוחריס, כרשימת מופיע אינו האדם
להצכיע. דו להתיר

 לאנשי כמובן על־כך להעיר עליו בליקוק מכווין המשקיף או מקלפי ר3ץז־4אג .-18-
 ביותר, הקרוב למטזדהפעולו! מייד לדווח גם אך בפרטיכל, תירשם שהערתו ולדאוג הוועדה,

 גליקסון ברחוב ולמרכז האזורית הבחירות לוועדת הליקוי על לדווח חייב הפעולה מטה
.222146 ,222145 טלפון בתל־אביב, 8

מחי;■)• שמפני בוחר אולם בלבד. אחד בוחר להיכנס רשאי שלתא־ההצבעה מובן .17

לסיכום הוראות ס
 הבחירות יום במשך הקולות. מניין בעת במיוחד חשובה הקלפי בתחנת הנוכחות .1
 לאייש יש אפשרי, הדבר שאם מובן פתקים. של מתאים מלאי הימצאות על להקפיד יש
היום. שעות כל במשך תהנות־הקלפי את

כ,1ו<׳׳ן ׳:״׳י ־ ............ , .,,ר לדווח צריו עצמו המקומי והמסד, ו
 שיבדוק על־מנת האזורי, ולנציג (בגליקסון) הארצי למטה הקלפי בתחנת התוצאות על
עכי אירעו האזורית. לוועדי• דחח מה  כקלפי הספירה כין אידזתאמות כ

היא האזורית כוועדה ההשוואה ולפירך־ לוועדה, לכ^ו^מה^שהודע

 התנדבותה עבורנו חיונית לכן זיופים! וייתכנו שיבושים יהיו נאותה ביקורת ללא .3
1 !!! הבחירות ביום

הארץ ברחבי שלנו מטות-הבחירות
 הארצי, המטה במשרד ז תל׳אכיכ 0

 תל-אביב), קולנוע (ליד 8 גליקטון רחוב
.136 ת.ד. ,222146 ,222145 טלפון

 רחוב זוהר, דנה אצל ז ירושלים •
 ,61324 טלפון טלביה, ,20 העברי הגדוד

בערב. 7—10 בשעות
 ,305 חדר ,28 הנביאים רחוב : היפה 0

.64220 טלפון
ת • ל  ,31 לינדי רחוב סער, רם אצל :אי

.2061 טלפון
 ,44/9 מיימון, ראובן אצל :דימונה 0

.52/9 אחימרים, יהווה ואצל ,91393 טלפון
 .3 המעפילים קמחי, אצל : שכע כאר •

 ובערב אחה׳־צ, 3 עד בבוקר 8 בין ,3788
אפרידר. שכונת ,66 השיקמה ברחוב
 השיקמה רחוב רגב, אצל : אשקלון 0

.4434 טלפון ,91
 כהן, יהודה אצל לציון: ראשון 0

.23 אחד־העם רחוב
סיני מיבצע רחוב טמיר, אצל חולון: 0

 בשעות ו־ד,׳, ג׳ יום .848565 טלפון ,24
אחה־צ. 4—6
0 : ן ג * ת מ ,40 הירדן פילוסוף, אצל ר

.741073 טלפון
 ישורון, אורה אצל :פתח־תקווה 0

 .915572 טלפון ,32 כצנלסון רחוב
 טלפון ציון, שמואל אצל : הרצליה 0

 .10 הפועל רחוב ים, נוף ,938575
 אנט־ קפה שנק, משה אצל :נתניה @

 א, בימים ,3569 טלפון ,27 הרצל ודרפיה,
 בערב. 6—7 בשעות ה, ג, ב,
.4485 טלפון :חדרה 0
אצל הצפון: ואיזור הקריות 0

 ,4 אורן סימטת מוצקץ, קרית קריץ, ראובן
.715404 טלפון

טלפון תמיר, בנימין אצל :טכעון 0
 .931836 טלפון משה, אצל וכן .931194

ה 0 רי ה טלפון רולף, אלפרד אצל :נ
321167.

ה 0 רי כ  ,20330 טלפון בן־דורי, אצל :ט
20550.

 אחד קול דפעודה! התנדב
מנדאט דהכריע יכול

להאיל יכול שלר והפיכות
קול
 עצמו ביום או הבחירות ופני עניין בנל
האו־צי. למטה או ביותר הקרוב למטה פנה


