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 םדעו את זכויותיכ – 21 -בחירות לכנסת ההלקראת 

 

 זכאי לבחור לכנסת. כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה -יש לכם זכות להצביע 

ם אדם עם מוגבלות זכאי להצביע ועצם ג -גם אם יש לכם מוגבלות זכותם להצביע 

 המוגבלות, ולא משנה מה טיבה, אינו שולל את זכות ההצבעה.

מוגבלות הלב, גם אם מונה לאדם עם -שימו -גם אם יש לכם אפוטרופוס זכותכם להצביע 

 אפוטרופוס, אין הדבר שולל את זכותו להצביע.

צע את הפעולות מסוגל לבו ניאת מחלה או מום מי שמחמ כל -  יש לכם זכות לליווי בהצבעה

 כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה. מלווה איתורשאי להביא המעשיות בתא ההצבעה לבדו, 

צריך לדעת שבמידה ומתגוררים במסגרת דיור )בית לחיים, דירה בקהילה( העובדים והמנהל של 

עוד חשוב לדעת שלכל מלווה מותר ללוות בהצבעה  המסגרת לא יכולים להיות מלווים בהצבעה.

 רק שני אנשים. מי שמכריע בדבר הזכאות לליווי הוא מזכיר הקלפי.

שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל  ,אדם -יש מוגבלות בניידות יש זכות לקלפי נגישה אם  

רשאי להצביע בכל מקום קלפי ", כנגישה"בניידות, והקלפי בה הוא רשום אינה מוגדרת 

 ."נגישה מיוחדת"כקלפי שנקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית 

אינה ניכרת בניידות , יידרש הבוחר, אם מוגבלותו "קלפיות הנגישות המיוחדות"בהצבעה ב

המעידה על כך שהוא מוגבל בניידות, לחתום בפני מזכיר  תעודהלעין או אם אין ברשותו 

 בניידות. עדת הקלפי על הצהרה כי הוא מוגבלו

 –ביום ההצבעה עליכם להגיע עם תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון בתוקף  –הזדהות 

אחרת לא תוכלו להצביע. במידה ואתם נעזרים במלווה שלכם גם הוא צריך להגיע עם 

 תעודה מזהה

לאחר שתזדהו בפני ועדת הקלפי, אתם משאירים אצלם את תעודת  –הליך ההצבעה 

הזיהוי שלכם ונכנסים )לבד או עם ליווי( לתא ההצבעה. שם יחכו פתקי ההצבעה. עליכם 

ם מעוניינים להצביע ולהכניס למעטפה שקיבלתם ולסגור לבחור את פתק המפלגה לה את

את המעטפה. שימו לב להכניס רק פתק אחד. לאחר מכן תצאו מתא ההצבעה ותכניסו את 

 לאחר מכן תקבלו בחזרה את תעודת הזיהוי שלכם. המעטפה לתיבת ההצבעה.

 

 
 הקלפי שלכםלחצו לאיתור 
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