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מטעמן על מנת להשקיף על ביצוע  המתמודדות בבחירות רשאיות למנות משקיפיםהרשימות  .1

 הבחירות.

 

 משקיף חייב להיות חבר הסתדרות המורים והוא רשאי להשקיף רק בסניפו. .2
 

הרשימות יעבירו למזכירת ועדת הבחירות את פרטי הזהות של המשקיפים )שם, שם משפחה,  .3

 .20.5.21יאוחר מיום  לאתעודת זהות, מספר טלפון נייד( וזאת 

 

ובעזרתו יוכל להשקיף על הליכי  ,המזהה את רשימתו ,בעתג זיהוי בעל צ המשקיף יקבל .4

 הבחירות.
 

לצד תג הזיהוי יחזיק המשקיף תעודה מזהה שבה מוטבעת תמונתו. משקיפים לא יעבירו את  .5

 אחר.שהוכן להן לידי תג המשקיף 
 

שיונפקו לכל רשומה אך לא יוצאו תגים אלא למי לא תהיה הגבלה על מספר תגי ההצבעה  .6

 שמסרו את פרטיהם האישיים במועד כאמור.
 

הסכם עודפים* בקלפי ניידת רשאים להשקיף עד שני משקיפים מסיעות שונות שאין ביניהן  .7

 כלומר גם משקיף יחיד רשאי להשקיף על ביצוע הבחירות.
 ו' ( -)* הסכם עודפים נחתם רק בין הסיעות אמי ו

 

 משקיפים(. 6ה עד "בקלפי נייחת רשאים להשקיף משקיף אחד לכל סיעה. )סכ .8
 

 המשקיפים ישקיפו על ההצבעה בישיבה על כסאות. .9
 

 בשום מקרה המשקיפים לא יפריעו ולא יעכבו את ביצוע הבחירות. .10
 

 ,בעת העברת הקלפי ממקום ההצבעה אחד לאחר, או ממקום סיום ההצבעה לנקודות הריכוז .11

רשאים המשקיפים ללוות את רכבו )או רכבם( של מזכיר או מנקודת הריכוז לאתר הספירה, 

ייסעו לפי ומבצעי הבחירות . מזכירי הקלפיות או את רכבם של המבצעים את הבחירות הקלפי



חוקי התנועה מתוך התחשבות במשקיפים המלווים. )משקיפים אינם מורשים להיכנס לרכבו 

 .(ב שינוע מכל סוגשל מזכיר הקלפי או לרכ
 

המשקיפים אינם רשאים לנגוע בציוד הבחירות לסוגיו. מותר להם להשקיף על נעשה, לבקש  .12

שמזכיר הקלפי ירשום הערה בפרוטוקול הקלפי או לבקש לצרף דף משלהם המתאר בכתב יד 

קריא וברור הכולל את כל הפרטים לגבי טענתם. הדף יצורף לפרוטוקול הקלפי, יהודק 

 ל ועובדת הצירוף תירשם בפרוטוקול.לפרוטוקו
 

המשקיפים רשאים לצלם אירועים חריגים בבחירות. הצילום ייעשה בדרך שלא תפריע לביצוע  .13

 הבחירות ולא תכביד על עבודת מזכירי הקלפיות או האחרים המבצעים את הבחירות. 
 

רות לא ביצוע הבחימשקיפים הן זכות המוענקת לכל הרשימות. אולם מהלך הזכות להציב  .14

 יתקיים גם בהיעדר משקיפים.ייעצר, ו
 

המשקיפים ישמרו על סדר נאות, שקט, ורגיעה במקומות הימצאם. אם עצם נוכחות המשקיפים  .15

תיצור מתח, הרמות קול או פגיעה אחרת בבחירות, או אם יתפתחו ויכוחים או אלימות בין 

בקש מבצעי הבחירות לרשאים או בין מי מהם לבין המצביעים, המשקיפים לבין עצמם 

מהמשקיפים לפנות את אתר ההצבעה או את נקודות האיסוף )או כל אתר הקשור לביצוע 

הבחירות( והמשקיפים יפנו את המקום מיידית והם רשאים לדווח על כך למרכז הבקרה או 

 לציין זאת בפרוטוקול הקלפי.
 

בחירות במקום שבו הם  המשקיפים לא ישוחחו עם המצביעים. ובכל מקרה לא יקיימו תעמולת .16

  משקיפים.
 

ובעזרתם תותר ( לכל רשימה חברי ועדת הבחירות יקבלו תגי משקיף מיוחדים )בעלי צבע שונה .17

  כניסה לכל אתר הצבעה או שינוע לרבות עמדת המשקיפים באתר ספירת הקולות.להם 
 

באתר ספירת הקולות לא תותר נוכחות של משקיפים, למעט נוכחות שני משקיפים מכל סיעה  .18

 בעמדת המשקיפים באתר הספירה. 


