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ورقة معلومات من قبل لجنة االنتخابات املركزية – انتخابات الكنيست

َت يوم العيد, يوم االحتفال بعيد الدميقراطية. إنَّ الدميقراطية ترتبط بها حياتنا, ولن نتنازل عنها, والحديث هو حول ذروة مجد الدميقراطية.  "لن نفوِّ

يف يوم الغد انِت تحسمني القرار, ويف يوم الغد انَت تحسم القرار, ويف يوم الغد نقوم جميعا بحسم القرار بشأن هؤالء الذين سيمثلوننا يف الكنيست 

وماذا ستكون صورة الحكومة القادمة... ويف يوم الغد سنحسم القرار بأنفسنا حول هؤالء الذين سيجلسون يف الكنيست, وبصورة غري مبارشة – حول 

هؤالء الذين سيجلسون يف الحكومة; ونحن سنكون هؤالء الذين سنحسم القرار حول األشخاص الذين يقومون بتحديد جدول األعامل لنا يف الفرتة ما 

بعد يوم الغد ويف األيام التي ستأيت; ونحن سنتخذ القرار حول صانعي القرار وماذا ستحققه الدولة ويحققه املجتمع االرسائييل. 

 )سعادة القايض ميشائيل حشني, قايض املحكمة العليا 

   ورئيس لجنة االنتخابات للكنيست السادسة عرشة(

مبادئ النظام االنتخايب للكنيست

إنَّ البند الـ٤ من قانون اساس: الكنيست, ينص عىل ان يتم انتخاب الكنيست يف انتخابات تكون:

• شاملة – لكافة مواطني الدولة يف سن الـ١۸ وما فوق حق االقرتاع يف االنتخابات;	

• قطرية – للبت يف نتائج االنتخابات تعترب الدولة كلّها منطقة انتخابية واحدة;	

• مبارشة – يتم تحديد نتائج االنتخابات بصورة مبارشة وفًقا لتصويت الناخب بنفسه, اي دون هيئات انتخابية ومندوبون(	

• متساوية – لكل ناخب صوت واحد. يتساوى كافة الناخبني يف مدى قدرتهم عىل التأثري يف االنتخابات. جانب آخر ِمن املساواة يف االنتخابات 	

هو واحب الحفاظ عىل الفرص املتساوية لقوائم املرشحني التي تتنافس يف االنتخابات للكنيست;

• رّسيّة – إنَّ التصويت هو شخيص ورسي; ال يسمح سوى للناخب نفسه بأن يعرف كيف صّوت ولصالح َمن. هدف رسية االنتخابات هو الحيلولة 	

دون مامرسة الضغوط والتأثري عىل الناخب, ما يعيق حقه يف التصويت من محض إرادته وكام يراه مناسبا.  

• نسبية – عدد املقاعد التي تحصل عليه كل قامئة يف الكنيست يتناسب بصورة نسبية مع عدد املصوتني لصالحها من بني أصوات الناخبني.	

ستجري انتخابات الكنيست الـ٢٠ 

يوم الثالثاء, ۲٦ آذار ٥٧٧٥ املوافق ١٧ مارس ٢٠١٥.



  حق التصويت

حق التصويت هو حق دستوري راسخ يف البند الـ٥ من قانون اساس: الكنيست. بإمكان كل مواطن ارسائييل مامرسة حقه يف التصويت عند 
استيفاء الرشوط التالية:

• ان يكون يف يوم انتخابات الكنيست يبلغ الـ١٨ من العمر وما فوق )ُولَِد يف ١٩٩٧/٤/٤ أو قبل هذا التاريخ(;   	

• ان يكون اسمه مدّونا يف سجل الناخبني باعتباره مواطنا ارسائيليا تم تدوين اسمه يف سجل السكان يف موعد ال يتأخر عن يوم الخميس املوافق 	
٢٢ كانون الثاين ٢٠١٥(;

• َونَاِن  يف سجل السكان;	 نا باعتباره مواطنا ارسائيليا يقيم يف ارسائيل, بحيث اسمه وعنوانه يف ارسائيل مدَّ ان يكون اسمه مدوَّ

ان سجل الناخبني يظهر عىل شبكة اإلنرتنت ويتيح للناخب امكانية التأكد من صندوق االقرتاع الذي اسمه مدوَّن فيه. وبإمكانكم مشاهدة هذا 

السجل يف موقع لجنة االنتخابات املركزية للكنيست عىل العنوان التايل: www.bechirot.gov.il  يف القسم "איתור קלפי" )باللغة العربية(.

أين نصوِّت؟

• نا يف قامئة الناخبني الخاصة بالصندوق. مبدأ الحرص عىل كون الناخب 	 يحق لكل ناخب ان يصوت يف صندوق اقرتاع عىل ان يكون اسمه مدوَّ
ملزما بالتصويت يف صندوق اقرتاع معنيَّ هدفه املساعدة يف اإلدارة السليمة واملجدية لالنتخابات, وتم تحديده يف البند الـ٧ من قانون انتخابات 

الكنيست.

• كام تقدم أعاله, بإمكان كل ناخب ان يتأكد من صندوق االقرتاع الذي اسمه مدوَّن يف قامئة الناخبني خاصته وذلك يف موقع اإلنرتنت الخاصة 	
.www.bechirot.gov.il :بلجنة االنتخابات املركزية عىل العنوان التايل

كذلك, يتم إرسال "اإلشعار للناخب" اىل العنوان املسّجل لكل ناخب بحيث يتضمن يف هذا اإلشعار اسم صندوق االقرتاع الذي يجب عىل الناخب 
التصويت فيه. كام ويف يوم االنتخابات سيتم ايضا تشغيل مركز هاتفي لالستعالم. وكذلك ستنرش إعالنات عن رقم املركز الهاتفي يف الصحف 

ويف موقع اإلنرتنت الخاص بلجنة االنتخابات املركزية.

• حاالت استثنائية ِمن عدم كون الناخب ملزما بالتصويت يف صندوق اقرتاع معنيَّ – ينص قانون انتخابات الكنيست عىل عدة حاالت استثنائية 	
ِمن عدم إلزام الناخب بالتصويت يف صندوق اقرتاع معني, وذلك إذا كان الناخب عاجزا بصورة موضوعية عن الوصول اىل مركز االقرتاع الذي 
فيه الصندوق الذي من واجبه التصويت فيه, عىل سبيل املثال – َمن كان عاجزا جسديا عن الحركة, وَمن يتم عالجه يف املستشفى, وَمن كان 
مسجونا يف احد السجون, أو جنديا ومندوبا يف بعثة دبلوماسية يف الخارج. يف مثل هذه الحاالت يجري التصويت يف مراكز االقرتاع الخاصة 

وبواسطة املغلفات املزدوجة. 

• بإمكان محدودي الحركة ان يدلوا بأصواتهم يف مراكز اقرتاع سهل الوصول إليها ومالمئة ملحدودي الحركة. 	

• عىل الناخب ان يوقع عىل مشهد سكرتري لجنة االقرتاع عىل منوذج يرصح عن محدودية حركته )وهذا اذا ما كان بارزا للعيان انه محدود 	
الحركة(, ومن ثم يُسمح له بالتصويت يف صندوق االقرتاع.   

يجب االنتباه – إنَّ فسح املجال أمام محدودي الحركة للتصويت باملغلفات املزدوجة يف مركز اقرتاع سهل الوصول إليه ومالئم للناخبني محدودي 
التصويت.  قيامهم مبامرسة حق  عند  بالحركة  لديهم مشكلة  الذين  الناخبون  يواجهها  التي  العوائق  من  التخفيف  منه هو  الهدف  الحركة, 
الترصيح الكاذب عن محدودية الحركة من أجل التصويت يف غري مركز االقرتاع املحدد للناخب, من شأنه ان يؤدي اىل اصطفاف الطوابري الطويلة 
أمام صناديق االقرتاع السهل الوصول إليها واملالمئة ملحدودي الحركة وبالتايل تشويش سري عملية االقرتاع للناخبني الذين لديهم مشكلة بالحركة 
بسبب حالتهم البدنية. لذلك, فقد تقرر ان من يرصح بانه لديه مشكلة بالحركة بسبب حالته البدنية, ولكنه غري محدود حركيا – فإن عقوبته 

السجن ملدة ستة أشهر أو الغرامة.

وكام أسلفناه اعاله ففي املركز الهاتفي ويف موقع اإلنرتنت الخاص بلجنة االنتخابات املركزية سيكون باإلمكان مشاهدة مراكز االقرتاع السهل 
الوصول إليها واملالمئة ملحدودي الحركة.  



لجان االقرتاع

تقوم لجنة االقرتاع بإدارة مركز االقرتاع وسري عملية االقرتاع. تتألف هذه اللجنة من أعضاء لجنة االقرتاع الذين هم ممثلو كتل الكنيست ومن 

سكرتري اللجنة الذي هو ممثل لجنة االنتخابات املركزية يف لجنة االقرتاع. ألعضاء اللجنة والسكرتري وظائف مختلفة مبوجب القانون ومنها: 

افتتاح مركز االقرتاع, تشخيص الناخبني قبل قيامهم بالتصويت, تسجيل الناخبني وشطب اسامئهم من دفرت الناخبني, إضافة اىل إغالق مركز 

االقرتاع وعّد األصوات.

يوم االنتخابات  

دتها لجنة االنتخابات املركزية )مثل حوانيت  يوم االنتخابات هو يوم عطلة, ولكن خدمات املواصالت العامة والخدمات العامة األخرى التي حدَّ

األطعمة, املسارح ودور السينام, رشكات املياه والكهرباء, املستشفيات, قوات اإلنقاذ وغريها( تعمل كاملعتاد. 

اما معظم مراكز االقرتاع فتعمل يوم االنتخابات من الساعة ٠٠:٠٧ اىل الساعة ٠٠:٢٢. ويف البلدات الصغرية يجري التصويت من الساعة ٠٠:٠٨ 

اىل الساعة ٠٠:٢٢, وهكذا يجري ايضا يف املستشفيات ويف السجون واملعتقالت. يجب االنتباه اىل ان ابواب مراكز االقرتاع ستقفل يف ساعة 

اإلغالق املحددة, غري أن الناخب الذي يصل إىل مركز االقرتاع قبل الساعة ٠٠:٠٨ ليال يحق له االقرتاع وإن تأخر اقرتاعه اىل ما بعد هذه الساعة.

االقرتاع بواسطة املغلفات املزدوجة

كام تقدم اعاله, هناك حاالت يكون فيها التصويت يجري بواسطة "املغلفات الخارجية" )املغلفات املزدوجة(. يف حالة كهذه, يضع الناخب ورقة 

ل عليه التفاصيل الشخصية للناخب  االقرتاع يف داخل مغلف اقرتاع عادي, ومن ثم يضع مغلف االقرتاع العادي يف داخل مغلف إضايف, تسجَّ

)اسمه, رقم هويته وعنوانه(, بحيث يضع الناخب املغلف املزدوج هذا يف داخل صندوق االقرتاع الذي توجد فيه باقي مغلفات االقرتاع.

يف نهاية يوم االنتخابات, تؤخذ كل املغلفات املزدوجة ويتم وضعها يف مكان واحد. تُنقل املغلفات املزدوجة اىل مقر لجنة االنتخابات املركزية 

يف مبنى الكنيست, وهناك يتم التأكد من صحة "املغلفات الخارجية" وتفاصيل الناخبني املسجلة عليها. يقوم مقر االنتخابات بالتأكد من أَن 

كل ناخب اقرتع بواسطة املغلف املزدوج مل يقرتع كذلك يف صندوق االقرتاع الذي مدوَّن اسمه فيه. الهدف من ذلك هو الحيلولة دون االقرتاع 

املزدوج. بعد انتهاء التأكد تؤخذ كل املغلفات الباطنية, وهي دون  عالمة او يشء من شأنه تشخيص املقرتع, ويتم نقلها اىل العديد من لجان 

االقرتاع التي يتم تشكيلها يف مقر لجنة االنتخابات املركزية. هذه اللجان تركيبتها هي نفس تركيبة لجان االقرتاع العادية وهي التي تقوم بفرز 

األصوات املوجودة يف داخل هذه املغلفات.

ورقة االقرتاع للكنيست - 

يف ارسائيل, انتخابات الكنيست هي انتخابات لصالح قامئة مرشحني, يتم تقدميها من قبل حزب. كل قامئة لديها حرف أو أحرف وكذلك لديها لقب. أحرف القامئة 

ولقبها تظهر عىل ورقة االقرتاع. خالل التصويت توجد تحت ترصف الناخب أوراق كل قوائم املرشحني, ليختار ورقة االقرتاع املالمئة للقامئة التي قرر التصويت لصالحها.  

ويجدر اإلشارة اىل أن ألقاب قوائم املرشحني واألحرف تُنرش يف الصحف ويف موقع لجنة االنتخابات املركزية عىل شبكة اإلنرتنت.    



مراحل التصويت – 

يتوجه الناخب اىل سكرتري لجنة االقرتاع ويسلمه وسيلة إثبات الهوية من أجل التثبت من هويته, عىل ان تكون وسيلة إثبات الهوية إحدى من   أ. 

وسائل إثبات الهوية التالية:   

• بطاقة هوية تحمل صورة صاحب البطاقة;	

•  جواز سفر إرسائييل ساري املفعول يحمل الصورة;	

• رخصة سياقة إرسائيلية سارية املفعول تحمل الصورة;	

بعد العثور عىل اسم الناخب يف قامئة الناخبني, يستلم الناخب مغلف تصويت باللون االزرق الساموي مسجل عليه "انتخابات الكنيست الـ٢٠".  ب. 

يدخل الناخب اىل مقصورة االقرتاع وحده. ولكن, اذا كان الناخب عاجزا عن القيام بالفعاليات العملية داخل ستارة االقرتاع وحده بسبب   ج.    

مرض او اعاقة يجوز له ان يصطحب شخصا اخر  يساعده يف االقرتاع )ُمراِفق(. ال يحق ملدير او عامل مؤسسة ينزل بها الناخب )دار املسنني    

مثال( ان يرافق الناخب, كام مُينع املُرافق من ان يرافق اكرث من ناخبني يف يوم االنتخابات. وعندما يدخل الناخب اىل مقصورة االقرتاع فيجد    

أمامه اوراق اقرتاع لكافة قوائم املرشحني للكنيست.  كام توجد يف مقصورة االقرتاع اوراق اقرتاع بيضاء – خالية مل يكتب عليها أي يشء.  

 د.    يختار الناخب ورقة اقرتاع, ورقة واحدة فقط, تحمل حرف ولقب القامئة التي قّرر الناخب التصويت لصالحها ويضعها يف داخل مغلف االقرتاع 

للكنيست الذي استلمه. عىل الناخب إغالق املغلف. كام يُسمح للناخب بأن يستعمل ورقة اقرتاع بيضاء خالية مل يكتب عليها أي يشء, توجد    

بجوار األوراق املطبوعة, لريسم عليها بخط يده ) بالعربية أو بالعربية فقط( حرف ولقب القامئة التي يصوت لصالحها.  

     مهم جدا: األوراق البيضاء التي مل يُرسم عليها حرف أو حرف ولقب قامئة املرشحني هي اوراق ملغية, ال يتم عدها ويتم تدوينها يف العدد 

االجاميل لألصوات امللغية. 

يجب وضع ورقة اقرتاع واحدة ال غري يف داخل مغلف االقرتاع. إذا اخرجت ورقتا اقرتاع متامثلتان )وال اكرث( لنفس قامئة املرشحني للكنيست من   ه.  

نفس املغلف تم اعتبارهام صوتا صحيحا واحدا ولكن إذا أخرجت أكرث من ورقتي اقرتاع متامثلتني او إذا أخرجت أوراق اقرتاع لقوائم مرشحني    

مختلفة من نفس املغلف – تعترب صوتا ملغيا.   

يخرج الناخب من مقصورة االقرتاع وبيده املغلف املغلق, يتوجه اىل صندوق االقرتاع ويضع املغلف داخل صندوق االقرتاع عىل مشهد اعضاء   و.  

اللجنة.    

نتائج االنتخابات – 

ان كل قامئة مرشحني اجتازت نسبة الحسم, اي نالت 3.٢٥% من مجموع األصوات الصحيحة, ستشارك يف عملية تقسيم املقاعد. . 1

القسمة يسمى . 2 الناتج عن هذه  العدد  بـ١٢٠.  الحسم  اجتازت نسبة  التي  القوائم  نالتها  التي  الصحيحة  يتم تقسيم مجموع األصوات 

بـ"املودد" )املقياس(.

كل قامئة مرشحني تحصل عىل مقاعد بصورة تتامىش والعدد الصحيح الناتج عن تقسيم أصواتها بـ"املودد" )املقياس(. . 3

يتم تقسيم فائض األصوات املتبقية عىل األحزاب كام منصوص عليه يف القانون )حسب الطريقة املعروفة باسم "بدر-عوفري"(. . 4

          


