
טלפונית או  ,www.bechirot.gov.il:לברר את מיקום ההצבעה דרך אתר ועדת הבחירות המרכזית בכתובתניתן 

.  08:30-13:30' יום ו08:30-22:00' ה-'אמענה אנושי ניתן בימים . 1-800-222-290: במשרד הפנים בטלפון

שעות  24במסרון ניתן לקבל מענה , כןכמו . אמהרית ואנגלית, רוסית, ערבית, עברית: המענה יינתן בשפות

.1-800-222-291: או בפקס050-8085500: ביממה במספר

(  'א25טופס " )טופס אישור הצבעה בבתי חולים"רק אם ברשותו בבית חולים מאושפז יכול להצביע אדם •

מאושפזשאותו הוא מקבל מאחראי בית החולים שבו הוא 

אלא בקלפי שאליה  , בקלפי נגישה מיוחדתיכול להצביעאינו בניידות בוחר המוגבל שמלווה ( לא מוגבל)אדם •

משויךהוא 

צבאיותיכולים להצביע בקלפיות חיילים•

.באתר ועדת הבחירות המרכזיתראו, לדפי מידע לבוחר בשפות שונות•

ולא מנוכה על כך יום חופש, יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שבו אין חובה לעבוד•

אך יש לאפשר להם להצביע , עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים אינם זכאים ליום שבתון•

במהלך יום העבודה

מלבד  )ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון 14מי שעבד אצל מעסיק לפחות •

(עובדים זרים שייעדרו מעבודתם ביום הבחירות

או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר, 200%מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה •

פרטים נוספים באתר של כל זכות בקישור כאן< =

24-הבחירות לכנסת ה

היכן  

?מצביעים

עבודה  

בבחירות

24-הבחירות לכנסת היתקיימו 23.03.2021ה , ביום שלישי

יום זה הינו יום שבתון

http://www.bechirot.gov.il/
https://bechirot23.bechirot.gov.il/election/Kneset20/Pages/elections_info_pages.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA


בבידוד חולה בקורונה או אדם החייב אדם •

עקב חשש להידבקות בקורונה רשאי להצביע 

מידע < =ייעודיות בבחירות לכנסת בקלפיות 

על מיקום הקלפיות הייעודיות בקישור

במידה ובאזור המגורים של •

לא קיימות קלפיות ייעודיות  המבודדהמצביע

"הצבע וסע "עליו להצביע בקלפי , למבודדים

,  לחולה מאומת אסור להגיע באופן עצמאי•

ולכן יגיע בהסעה מיוחדת מטעם ועדת  

הזכאות להסעה היא .הבחירות המרכזית

אך ורק לחולים מאומתים שמופיעים  

ברשימת החולים של משרד הבריאות  

בטווח הזמן של עשרה ימים לפני יום  

.הבחירות

ברכבו המצביע המבודד יצטרך להגיע•

או עם בני  /ו, כאשר הוא נוסע לבדו, הפרטי

בידודשגם הם מחויבי , אותו משק בית

24-הבחירות לכנסת ה
בחירות  

וקורונה

https://govextra.gov.il/bechirot/bechirot/home?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=aa45846001f99254&application_server_address=tie2.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1

