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 49904521סימוכין:  
)במענה: ציין סימוכין( 

שלום רב,

 : יציאה ממקום בידוד  – 1940לפקודת בריאות העם,  20הוראות המנהל לפי סעיף הנדון
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית לצורך הצבעה בבח ירות מקדימות לפי צו בריאות העם 

 2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

 :רקע

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(,  )ג( לצו-)ב( ו3א2לפי סעיף 

דוד לצורך הצבעה בבחירות מקדימות אדם שחלה עליו חובת בידוד וכן חולה רשאים לצאת ממקום הבי

ובהתאם שנקבעו בצו "בכפוף להוראות בקלפי ייעודית למבודדים וקלפי ייעודית לחולים, לפי העניין, 

המנהל יקבע הוראות )ו( כי "3א2". בנוסף נקבע בסעיף להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה

דדים וקלפי ייעודית לחולים, ובכלל זה הוראות בעניין לעניין אמצעים למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבו

 ".חיטוי והיגיינה, מיגון צוות הקלפי ואיש הרפואה המלווה חולה, שמירת מרחק, אוורור וכיוצא בזה

מטרת הוראות אלה לקבוע הוראות לעניין אמצעים למניעת הדבקה בקלפי יעודית לחולים וקלפי יעודית 

)ו( לצו כאמור.3א2פי סעיף למבודדים בבחירות מקדימות, ל

 -הוראות להתנהגות בוחר מחוץ למקום הקלפי  .א

הבוחר ימתין לתורו מחוץ לקלפי, ותוך שמירה על מרחק בין אישי, של לפחות שני מטרים,  .1

ימתין לתורו בתוך הרכב. –בוחר המצביע בקלפי ייעודית לחולים  מהסובבים אותו. 

 לקלפי וממנה.על הבוחר להקפיד לא לגעת בכל חפץ בדרך  .2

, זהות)תעודת לכשיגיע תורו להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי, יניח הבוחר את אמצעי הזיהוי  .3

. ככל שהבוחר נדרש להסיר את הקלפי למקום מחוץ השולחן על( בתוקף דרכון או נהיגה רישיון

לפי, המסכה לשם זיהויו, יעשה זאת לאחר שהתרחק למרחק של שני מטרים לפחות מחברי ועדת הק

ויסיר אותה לזמן המינימלי הנדרש לצורך זיהויו. 

 .כפפות יעטהבתכשיר על בסיס אלכוהול ו ידיו את יחטאהבוחר  .4

ככל שהבוחר השתמש בעט שסופקה לו במקום הקלפי ישליכה לאחר מילוי ההצהרה והמעטפה  .5

. החיצונית ולאחר מכן ייכנס למקום הקלפי

 .פי, יאסוף הבוחר את אמצעי הזיהוי שלובתום ההצבעה, ולאחר צאתו ממקום הקל .6

לאחר שלקח את אמצעי הזיהוי יסיר הבוחר את הכפפות וישליכן לפח האשפה מחוץ למקום הקלפי. .7
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ש קלפי המיועדת לחולים וכן חובש או איהוראות בעניין מיגון לחברי ועדת קלפי, סדרנים ומאבטחים ב .ב

, משקף מגן פנים, כפפות, וחלוק מגן גוף  N95יעטו מסכת  – הנמצא בקלפי המיועדת לחוליםרפואה 

 .דוחה מים הכולל כיסוי של הצוואר והראש

   הוראות לחבר ועדת קלפי או מאבטח העומדים מחוץ לקלפי .ג

 בכל זמן שהקלפי פתוחה.ויחטא את ידיו באלכוג'ל בין כל מגע עם אדם אחד לאחר יעטה מסיכה  .1

 , ככל הניתן. וחרים המגיעים להצביעהבמשמור על מרחק של שני מטר יש ל .2

 יחליף כפפות במידה ובא במגע פיזי ישיר עם חלק מגופו של הבוחר. .3

 .בוחר אחדיותר ממקום הקלפי תוך יהיה בלא בכל זמן נתון  .4

בתמיסת כלור לאחר שהבוחר אסף את תעודת הזהות שלו, יש לחטא את השולחן עם חומר חיטוי  .5

  . שעוטה מסכה וכפפות אדםידי -על -ppm 1000בריכוז של לא פחות מ

 הוראות לחברי ועדת הקלפי השוהים בתוך מקום הקלפי  .ד

להימנע ממגע ישיר עם גופם של , ובפרט: יש להקפיד על כללי היגיינה לאורך כל השהות בקלפי .1

מגע ומניעת הבוחרים, חיטוי ידיים לפני ואחרי אכילה, שימוש בשירותים או בעת החלפת כפפות, 

 ה והאף עם הידיים.באזור הפ

במקרה של כניסת חבר ועדה לאזור בו מוצב הפרגוד והתיבה, יחטא ידיים ויחליף כפפות ביציאה  .2

 מהאזור.

 .ידאגו לכך שבכל עת לא יהיה בתוך מקום הקלפי יותר מבוחר אחד .3

נות שבו, בשני כיווני אויר החלומאוורר בכל עת, בדרך של פתיחת ידאגו לכך שמקום הקלפי  .4

 .לפחות

 הטיפול בקלפי בתום ההצבעה .ה

בסיום יום הבחירות יש לאוורר את מקום הקלפי לשעה לפחות לפני ניקיון רגיל של המקום  .1

 והמשטחים.

 לא נדרש חיטוי של הקלפיות.  .2

גיינה כאמור ייעשו עם כפפות ותוך הקפדה על כללי ה , לרבות בעת שינוע הקלפי,מגע עם הקלפיות .3

  לשם הזהירות המונעת.  2בסעיף ד

 .  כאמור גיינהיעל כללי ה יש לעטות כפפות ולהקפידספירת הקולות בקלפיות ב .4

 ,בברכה
 

 פרופ' חזי לוי
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