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 הידעת?
הבחירות לכנסת 

 ושתייםהעשרים 
תיערכנה ביום שלישי, 

, 2019בספטמבר  17-ב
 י"ז באלול ה'תשע"ט

 הידעת?
סגירת פנקס 

 ביולי 28 –הבוחרים 
עד לתאריך זה  2019

יש אפשרות לעדכן 
את הכתובת בפנקס 

 הבוחרים
 

 הידעת?
הגשת רשימות 

המועמדים לכנסת הן 
 2019ביולי  31עד 

 
 
 

 הידעת?
המועד האחרון 
להגשת בקשה 

למניעת התמודדות 
של רשימה הוא 

8.8.2019 

 

 הידעת?
אישור  18.8.2019

רשימות המועמדים 
 לכנסת

 הידעת?
ביום הבחירות 

להתייצב חייבים 
בקלפי אליה רשומים 
בפנקס הבוחרים )לא 
ניתן להצביע בקלפי 

אחרת מזו שרשומים 
 אליה(.

 

 הידעת?
מי שעובד ביום 

הבחירות עשוי להיות 
זכאי לשכר בגובה 

, או לשכר רגיל 200%
ויום חופש במועד 

 אחר
 

 הידעת?
שידורי תעמולת 
הבחירות לכנסת 

 3.9.2019יתחילו 

 הידעת?
לאחר קבלת אישור 

ממזכירות הקלפי יש 
להיכנס לתא ההצבעה 

לבחור פתק אחד, 
להכניס למעטפה 

ולשלשל את המעטפה 
 לתיבת הקלפי.

 

 הידעת?
יש להזדהות בקלפי 

עם: תעודת 
זהות/דרכון ישראלי 
תקף/רישיון נהיגה 

תקף הכולל את 
 תמונת בעל הרישיון

 

 הידעת?
מי שעבד אצל מעסיק 

ימים  14לפחות 
רצופים לפני יום 

ונעדר הבחירות 
מעבודתו ביום 

הבחירות, זכאי לשכר 
 עבור יום השבתון

 

 הידעת?
המועד האחרון 

לפרסום סקרים הוא 
13.9.2019 

 הידעת?
יתקיים   1.10.2019ב 

אירוע השבעת חברי 
 הכנסת הנבחרים

 הידעת?
יום הבחירות לכנסת 

 הוא יום שבתון
 

 הידעת?
מועד  24.9.2019

פרסום התוצאות 
הרשמיות של וועדת 

 הבחירות

 הידעת?
עובדים ביום 

הבחירות זכאים 
לקבל מהמעסיק 

תלוש שכר המפרט 
 השכר.את רכיבי 

 הידעת?
מי שמתקשה מחמת 

מחלה או מגבלה 
פיזית  לבצע את 

הפעולות הכרוכות 
בהצבעה רשאי להביא 

 עמו מלווה לקלפי.

 הידעת?
בני נוער המועסקים 
ביום הבחירות אינם 
 משלמים מס הכנסה
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 הידעת?
ועדת הבחירות המרכזית  
אחראית על ניהול מערכת 

הבחירות . הוועדה מורכבת 
מנציגי הסיעות של הכנסת, 

הנציגים נקבעה כאשר היקף 
בהתאם לגודלם היחסי 

 בכנסת העשרים
בראש ועדת הבחירות 

המרכזית עומד שופט בית 
 המשפט העליון חנן מלצר.

 הידעת?
 18כל אזרח ישראלי מעל גיל 

הרשום בפנקס הבוחרים זכאי 
 לבחור לכנסת.

אזרח ישראלי שאינו תושב 
ישראל שאינו רשום במרשם 
 האוכלוסין אינו זכאי להצביע

לכנסת, כיוון שפנקס 
הבוחרים כולל רק אזרחים 

הרשומים במרשם 
 האוכלוסין.

 הידעת?
 חישוב גיל הזכאות

לצורך שילוב שמו של אזרח 
בבחירה  -בפנקס הבוחרים 

בין תאריך לידה עברי ללועזי 
תמיד ייבחר המוקדם 

מבניהם, כדי לשלב אזרחים 
רבים ככל האפשר בפנקס 

 הבוחרים.

 הידעת?
חיילים בשירות סדיר או 

בצבא קבע רשאים להצביע 
בקלפיות צבאיות. ההצבעה 
תתבצע באמצעות מעטפות 

חיצוניות )"מעטפות 
כפולות"(. המעטפות 

החיצוניות, מכלל הקלפיות 
בארץ, נשלחות אל  ועדת 

הבחירות המרכזית בכנסת, 
בודקים מי הצביע  שם

באמצעות מעטפה חיצונית 
)כפולה(, ולא הצביע גם בקלפי 

בה הוא רשום, כדי למנוע 
 מצב של הצבעה כפולה.

 הידעת?
אסיר או עציר רשאים 

להצביע בקלפי לאסירים 
בבית הסוהר, בבית המעצר 
או בתחנת המשטרה שבהם 
הם נמצאים ביום הבחירות, 

לאסירים הקרובה  או בקלפי 
לאותו מקום. סוהרים 

הנמצאים ביום הבחירות 
בבית סוהר, שוטרים 

הנמצאים ביום הבחירות 
בבית מעצר, חברי ועדות 

י ועדות הקלפי הקלפי ומזכיר
רשאים אף הם להצביע  –

 בקלפי לאסירים.
 

 הידעת?
רשאי להצביע בנציגויות 

ישראל בחו"ל בוחר הנמצא 
במדינת חוץ עקב עבודתו: 

עובד המדינה )לרבות חייל(; 
עובד הסוכנות היהודית; עובד 

ראל; עובד הקרן הקיימת ליש
קרן היסוד,  עובד ההסתדרות 
הציונית העולמית. לעניין זה, 

לרבות שליח של אחד  –עובד 
מהמוסדות האמורים, ובלבד 
ששליחותו היא לתקופה של 

 שנה לפחות.
 

 הידעת?
 שיטת הבחירות בישראל: רשימתית, יחסית, ארצית

  ית: שיטת בחירות ארצ
  2 אזור בחירה אחד לצורך חישוב תוצאות הבחירותכל הארץ מהווה 
 ית: סשיטת בחירות יח

 חלוקת המושבים בפרלמנט יחסית )בקירוב( למספר הקולות שבהם זכתה כל רשימת מועמדים/ כל מפלגה
בתנאי שהמפלגה עברה את אחוז  -החישוב נעשה לפי מספר המצביעים בבחירות או לפי  הקולות הכשרים בלבד 

 . החסימה
 :שיטת בחירות רשימתית

דרכים רווחות  מצביעים למפלגה שלה רשימת מועמדים )קבועה מראש או המושפעת מהצבעת הבוחרים(
 לקביעת הרשימה: בחירות מקדימות )פריימריז(/ בחירות במוסדות המפלגה/ ועדה מסדרת/ ראש הרשימה

 
 


