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ההצבעה בבחירות בארה"ב מנוהלת על ידי החוק
הממלכתי

והפדרלי.

הנהלים להצביע

משתנים

ממדינה למדינה .החוק הפדרלי מסדיר כללים
ונהלים מסוימים .זכותם של האמריקנים המתגוררים מעבר לים להצביע למועמדים
פדרליים (נשיא ,סגן נשיא ,סנאטור ונציג) מוגנת על ידי החוק הפדרלי ,אשר נקרא
.UOCAVA

שאלות נפוצות על הצבעות מרחוק:
מה הוא חוק ?UOCAVA
חוק ההצבעה לאזרחים במדים ואזרחים בחו"ל ( )UOCAVAמרחיב ומגדיר את זכויות
ההצבעה הפדרליות לאזרחים הנמצאים מעבר לים.

מי נכלל בחוק ?UOCAVA
 UOCAVAכולל אזרחים אמריקאים אשר מתגוררים מחוץ לארצות הברית.

מהי בקשת כרטיס ה FPCA -הפדרלי?
34 Ben Yehuda Street
15th Floor
Jerusalem 9423001 ISRAEL
Tel.: +972-52-869-9000; +972-2-633-6300
Email: mzell@fandz.com
www.republicansoverseas-israel.org

אזרחי ארה"ב המתגוררים בחו"ל יכולים להשתמש ב FPCA -כדי להירשם להצבעה ולבקש
הצבעה מרחוק בו זמנית .הם יכולים גם להשתמש ב FPCA -לעדכון פרטי הקשר שלהם.

מה הוא ה?FWAB -
ה FWAB -הינו הצעת גיבוי לשעת חירום לאזרחי ארה"ב המתגוררים בחו"ל ,שלא קיבלו
בזמן תא אישור ההצבעה מרחוק ממדינתם להשתתף בבחירות.

האם עליי להירשם כדי להצביע?
מרבית המדינות דורשים הרשמה מקדימה בכדי להצביע ,ניתן למלא  FPCAכדי להירשם
להצבעה ולבקש אישור הצבעה מרחוק במקביל.

מתי עליי לבקש את אישור ההצבעה מרחוק?
על כל אזרח אמריקאי לשלוח

FPCAחדש בכל ינואר ובכל שינוי כתובת .בשנת 2020

הבחירות הכלליות בארה"ב מתוכננות ל  3 -בנובמבר  2020ועל כן מומלץ לבקש אישור זה
כמה שיותר מוקדם.

האם עליי לשלוח בקשה נפרדת לכל סבב בחירות?
ה FPCA -מאפשר לך לבקש אישור להצבעה מרחוק לכל הבחירות הפדרליות בשנה
קלנדרית אחת .אנו ממליצים לשלוח  FPCAחדש בכל ינואר מידי שנה ,ובכל פעם
שהכתובת שלך תשתנה.

האם אוכל להצביע בשגרירות?
לא ,הבחירות מתנהלות ברמת המדינה ולא בשגרירויות .על כן ,עליך לתקשר ישירות עם
מדינתך כדי להירשם לבחירות ולבקש את זכות ההצבעה מרחוק .השנה ,עקב מצב
החירום עם נגיף הקורונה ,שגרירות ארה"ב בישראל אינה מאוישת מספיק בכדי להעניק
סיוע רב לבוחרים האמריקאים המתגוררים בישראל .זו הסיבה שRepublicans Overseas -
ישראל וקמפיין  Trump2020 Israelפועלים כדי לסייע לבוחרים בעת הזו.

מתי אקבל את אישור ההצבעה שלי?

משרדי הבחירות נדרשים לשלוח אישורי הצבעה מרחוק לפחות  45יום לפני יום הבחירות.
אם ביקשת את אישור ההצבעה שלך דרך דוא"ל ,אז אישור ההצבעה אמור להגיע באופן
מיידי .לאישור הצבעה בדואר רגיל יקח יותר זמן ,בהתאם לשירות הדואר במדיה .עקב מצב
החירום של נגיף הקורונה ,אנו ממליצים לבקש כי נציגי הבחירות ישלחו את אישור
ההצבעה מרחוק שלך בדואר אלקטרוני ,אם החוק מאפשר זאת.

מה אם לא אקבל את אישור ההצבעה מרחוק שלי בזמן?
אם לא תקבלו את אישור ההצבעה מרחוק בזמן ,אתם יכולים להשתמש ב FWAB (Federal
) Write-in Absentee Ballotכפתרון גיבוי ליום ההצבעה .אם כרטיס ההצבעה שלכם הגיע
לאחר ששלחתם את בקשת ה ,FWAB-אז יש באפשרותכם למלא ולשלוח את כרטיס
ההצבעה הרשמי גם כן .המדינה בה אתם מתגוררים תבחר רק אחד מהם.

האם עליי לבחור בסיווג מצביע?
כן .ה FPCA -וה FWAB -דורשים ממך לבחור איזה סוג מצביע אתה .רוב האמריקאים
המתגוררים בישראל יהיו אזרחי ארה"ב שלא יודעים אם ומתי הם יחזרו לארה"ב .זה הסיווג
הנכון .אם אתה נמצא בישראל באופן זמני ללימודים או לעבודה ,תבחר את הסיווג לאזרחי
ארה"ב שמתכוונים לחזור לארה"ב .מערכת הסיווג היא הדרך בה אתה מעדכן את המשרד
הבחירות שאתה זכאי להצביע בהצבעה מרחוק מכוח החוק הפדרלי.

מה אם אף אחד מהסיווגים האלה אינו חל עליי?
אם אינך מתגורר מחוץ לארצות הברית אך ברצונך להצביע בהצבעה מרחוק ,עליך לעקוב
אחר נהלי ההצבעה מרחוק במדינתך .באפשרותך לחפש את משרד ההצבעה שלך וליצור
איתם קשר בנוגע להשגת כרטיס ההצבעה מרחוק.

האם בני משפחתי הקרובים יכולים להצביע גם בהצבעה מרחוק?
בני זוג וילדים המתגוררים מחוץ לאזורי ההצבעה שלהם יכולים לבקש את אישור ההצבעה
מרחוק באמצעות ה.FPCA-

האם אזרח אמריקאי שמעולם לא חי בארה"ב יכול לבקש הצבעה
מרחוק?
מרבית המדינות מאפשרות לאזרחים שמעולם לא התגוררו בארה"ב להשתמש במגורי
ההצבעה של הוריהם להצבעה .רשימת מדינות אלה זמינה באתר www.fvap.gov/citizen-
 . voter/resideגם במדינות שאינן מאפשרות לאזרחים שלא גרו בארצות הברית להצביע,
עשויים לאפשר הרשמה להצבעה מרחוק .אם הנך חלק מקטגוריה זו ,צרו קשר בכתובת
 / www.israel4trump.orgבטלפון .055-929-6329

מה אם אין לי מספר  SSNאו תעודה רשמית שהונפקה על ידי
ארה"ב?
בסעיף  6לטופס ,תחת "מידע נוסף" ,ציין כי אין ברשותך מספר זהות Social Security
 Numberאו תעודה מזהה רשמית שהונפקה על ידי ארצות הברית.

האם זה ישפיע על האזרחות שלי אם אבחר באפשרות "חזרתי אינה
ודאית"?
לא.

האם רישום המצביע משפיע על מצב המס שלי?
באפשרותך להצביע למשרדים פדרליים מבלי לשנות את מעמד המס שלך ,אך יש לציין
שהצבעה עבור משרדים שאינם פדרליים עשויה לגרום למיסוי ממלכתי ומקומי .יכולות
להיות השלכות מיסוי גם בעת מעבר מגוריך ממדינה למדינה אחרת .אנו ממליצים לפנות
לייעוץ משפטי בעת שינוי מקום מגוריך.

מה חשיבות כתובת מגורי להצבעה שלי בארה"ב?
כתובת מגורי ההצבעה שלך בארה"ב משפיעה על המקום בו תהיה רשאי להצביע .עבור
אזרחים אשר מתגוררים מחוץ לארצות הברית ,זו בדרך כלל תהיה הכתובת האחרונה בהם
התגוררו בארצות הברית .אין כל דרישה שיהיו לך קשרים עכשוויים עם כתובת זו או
שהכתובת הקודמת עדיין תהיה קיימת.

מה אם מישהו אחר גר בכתובת האחרונה שלי או שהבית נהרס?

משרד הבחירות משתמש בכתובת המגורים האחרונה שלך רק כדי לקבוע אם אתה זכאי
להצביע באותה המדינה ואיזה פתק הצבעה לשלוח לך .משרד הבחירות שלך לא ישלח כל
חומר כתוב ומפורט לכתובת זו.

מה אם אני לא יודע  /לא זוכר את הכתובת האחרונה שהייתי בה?
אם אינך זוכר את הכתובת האחרונה בה גרת בארה"ב ,באפשרותך לבדוק עם משפחתך
או לבדוק רישומים קודמים .משרד הבחירות שלך עשוי לעזור לך בנושא זה.

האם מקום המגורים והכתובת הנוכחית שלי יכולים להיות זהים?
לא ,כדי לקבל אישור הצבעה מרחוק עליך לגור מחוץ למדינה בה אתה רשאי להצביע.

האם עליי למסור את הכתובת הנוכחית שלי כאשר אני מבקש את
האישור להצבעה מרחוק דרך הדואר האלקטרוני או הפקס?
כן ,משרד הבחירות זקוק לכתובת הנוכחית שלך כדי לאשר שהנך זכאי להצביע בהצבעה
מרחוק לפי החוק הפדרלי .זה חשוב במיוחד עבור אזרחים המתגוררים מחוץ לארה"ב.

האם עליי לציין את המפלגה הפוליטית שלי?
מרבית המדינות דורשות ממך לציין מפלגה פוליטית כלשהי כדי להצביע בבחירות מקדימות
אך אינך צריך לציין מפלגה פוליטית כלשהי בבחירות הקרובות ב03.11.20 -

האם עליי למסור מידע נוסף?
יש מדינות שדורשות מידע נוסף כדי לטפל בבקשתך .פנה לאתר FVAP.govבכדי לברר מה
המדינה שלך דורשת באופן ספציפי.

האם באפשרותי לחתום על  FPCAאו  FWABבאופן אלקטרוני?
רק מדינות נבאדה ומונטנה מקבלות כיום חתימות אלקטרוניות מכרטיס הגישה המשותף
של  . DoDכל אזרחים המתגוררים בחו"ל ,מכל המדינות האחרות בארצות הברית חייבים
להדפיס את הטופס ,לחתום עליו ולשלוח אותו למשרד הבחירות שלהם.

האם זה משנה באיזה גודל נייר אני משתמש?
לא .כל גודל נייר מקובל כל עוד המידע קריא.

כיצד אוכל לשלוח את הטופס שלי?
כל המדינות יקבלו את הטופס בדואר ,אך לא כולן תקבלנה אותו דרך המייל או הפקס.
בדוק את הדרישות וההנחיות של המדינה שלך בכתובת  . FVAP.govאם יש לך בעיה
לקבוע אם באפשרותך להגיש את ה  -FPCAבדואר האלקטרוני או בפקס ,תוכל לשלוח לנו
שאלה זו דרך האתר .www.israel4trump.org

מהי חותמת דואר?
חותמת דואר היא חותם רשמי אשר מוטבע בצד של כתובת הדואר על ידי סניף הדואר .זה
מראה מתי ואיפה סניף הדואר קיבל את הדואר שלך.

האם עליי לשלם עבור דמי משלוח?
עליך לשלם עבור דמי משלוח רק אם אתה משתמש בשירות דואר זר או בשירות שליחים
מסחרי .אם אתה משתמש בדואר אמריקאי כולל  APO / FPOוחבילות דיפלומטיות ,אז
תוכלו להשתמש בתבנית המשולמת הזמינה באתר  .FVAP.govאם יש לך כל בעיה לשלם
עבור דמי המשלוח לארצות הברית ,אנא צור עמנו קשר במספר הנייד 055-929-6329
וננסה למצוא פתרון עבורך.

האם אוכל להשתמש במעטפה כלשהי משלי כדי לשלוח את
הטופס שלי?
כן .הדפס את תבנית תשלום דמי המשלוח שבאתר FVAP.govוהדבק אותה על כל מעטפה
ריקה .שים לב כי מדינות מסוימות עשויות לדרוש כי תגיש את פתק ההצבעה והFWAB -
בתוך מעטפה סגורה ואנונימית .כאשר אתה שולח את חומרי ההצבעה שים לב כי יש
באמתחתך שתי מעטפות :הראשונה עבור פתק ההצבעה או ה  ,FWABוהשנייה עבור
שליחת המעטפה עצמה .הכנס את מעטפת הבחירות לתוך המעטפה השנייה הכללית.
לאחר השלמת פעולה זו ,רשום את הכתובת על המעטפה החיצונית ושלח את חומרי
הבחירה שלך למשרד הבחירות.

כיצד אוכל לשלוח את הטופס שלי דרך הדואר האלקטרוני?
שלח את הטופס שלך בדוא"ל רק אם המדינה בה אתה רשום מקבלת את הטפסים בדרך
זו .לאחר הדפסת וחתימה על הטופס שלך ,סרוק אותו והוסף אותו לדואר האלקטרוני של
משרד הבחירות שלך .אל תשלח את הטופס שלך ל.FVAP -

מהו שירות פקס ?DoD
שירות פקס  DoDמיועד עבור אותם מצביעים שאינם יכולים לשלוח את חומרי הבחירות
שלהם ישירות לפקידי הבחירות שלהם .כדי לשלוח את חומרי הבחירה שלך בפקס,
השתמש בטופס  FVAP Transmission Cover Sheetושלח אותו בפקס,693-552 )703( :
 DSNאו ללא עלות מארצות הברית ,קנדה ,גואם ,פורטו ריקו ואיי הבתולה לטלפון 1-
 . 800-368-8683אם אתה צריך לשלוח את חומרי הבחירות שלך לפקיד הבחירות שלך
בפקס ,אך אין לך גישה למכונת פקס ,תוכל לשלוח אותם בדוא"ל ו FVAP -יפקססו עבורך
את חומרי הבחירה שלך .שירות זה הוא בפקס בלבד .אם מדינתך מקבלת את חומרי
הבחירות שלך בדואר אלקטרוני ,עליך לשלוח אותם בדואר אלקטרוני ישירות לפקיד
הבחירות שלך FVAP .לא תשלח חומרים דרך הדואר האלקטרוני.

כיצד אוכל לבדוק את סטטוס הבקשה שלי?
צור קשר עם משרד הבחירות שלך בכדי לאשר שהטופס שלך עובד בהצלחה .לFVAP -
אין גישה למידע הרישום שלך .אם יש לך בעיה ליצור קשר עם משרד הבחירות שלך ,אל
תהסס לפנות אלינו בטלפון .052-869-9000
/https://www.fvap.gov

