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הודעה לעיתונות

 400מיליון ( )400,000,000פתקי הצבעה יודפסו לקראת בחירות
לכנסת ה21-
התמודדותן של  43רשימות לכנסת ה 21-חייבה את וועדת הבחירות המרכזית
להתארגנות מחודשת מנהלית ולוגיסטית

הנחת יסוד בתוכניות העבודה לקראת בחירות לכנסת ה 21-התבססה על גידול של  22%במספר
הרשימות שיוגשו לבחירות לכנסת ה( 21-קרי –  36רשימות בהשוואה ל 26-רשימות בכנסת
ה )20-ועל בסיס הנחת עבודה זו ,נגזרה תוכנית עבודה ,מנהלתית ולוגיסטית רבת השלבים.
תוכנית העבודה חייבה רכישת ציוד הנידרש ל 10,400-קלפיות ,קניית נייר להדפסות  306מיליון
( )306,000,000פתקי הצבעה (ל 36-רשימות על פי תוכנית העבודה) ,מארזי קלפיות וכל הכלול
בהם ,והכל על מנת להבטיח את טוהר הבחירות ,לשיקוף אמיתי של רצון הבוחרים ,והתנהלות
התקינה ויעילה של מערכת הבחירות.
כידוע ,נרשמו לבחירות לכנסת ה 43 ,21-רשימות שמהווים גידול של  70%לעומת הבחירות
לכנסת ה 20-בהם נרשמו  26רשימות.
גידול במספר הרשימות ,חייב את ועדת הבחירות להתארגנות מחודשת מיידית עם סיום
תהליך הגשת הרשימות.
ההתארגנות כללה תוספת בהצטיידות מיידית של הדפסת מאה מיליון ( )100,000,000פתקי
הצבעה נוספים (התיכנון המקורי היה  300,000,000פתקי הצבעה .התוספת שווה ערך ל 50-טון
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ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה21 -
נייר נוספים) והוספתם ל 10,400-מארזי הקלפיות שרובן כבר נארזו והוכנו למשלוח .הוספת
הציוד חייבה את פתיחתן של מירב מארזי הקלפיות והוספת הנידרש בין היתר :פתקי הצבעה,
מגשי הנחת פתקי הצבעה (כוורות) ,מתקני ספירת קולות (שיפודי ספירה) ,פרגודים (בקלפיות
רבות חייב המצב חיבור שני פרגודים להגדלת שטח הקלפי בכדי להבטיח את חשאיות וטוהר
הבחירות) ,התאמת הנגשת מגשי הנחת פתקי הצבעה (כוורות) (הרוחב והעומק של כוורת פתקי
הצבעה שונה) לאזרחים מוגבלי ניידות.
כמו כן ,כתוצאה משינוי מספר הרשימות היה צורך בשינוי טפסי ניהול הבחירות ,ושינוי
בטפסי הפרוטוקולים של ניהול הקלפי ביום הבחירות.
הוכפל משך הזמן לארגון ואריזה של כל קלפי .משקל הקלפיות הארוזות גדל מ 9.6-ק"ג ל16.5-
ק"ג ,דבר שחייב התאמות עם חברות ההובלה.

הצבעת נציגויות בחו"ל
ב 96-נציגויות בחו"ל יצביעו כ 5,000-בעלי זכות הצבעה שהם עובדי מדינה .הבחירות בחו"ל
מתחילות  12ימים לפני הבחירות בארץ .כל הקלפיות נשלחו כבר לנציגויות בחו"ל.
הנציגות הראשונה שתצביע היא בניו זילנד – ווילינגטון ,ב 27.3.19 -בשעה  23:00שעון ישראל.
ב 29.3.19 -בשעה  10:00שעון ישראל מסיימים את ההצבעה בנציגות סאן פרנסיסקו.
כל הקלפיות יוחזרו לארץ עד ליום הבחירות ויאוחסנו בכספת במשכן הכנסת.
קלפיות החו"ל יפתחו במוצאי יום הבחירות ביחד עם כל ההצבעות במעטפות הכפולות ויספרו
אותם בספירה ידנית בכנסת.
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