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 הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 מועצה אזורית מטה בנימיןהבחירות ל מנהל          

רשאי להצביע בכל  מועצה אזורית מטה בנימיןששמו כלול בפנקס הבוחרים של  ,1אדם המוגבל בניידות .1 
  מותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:ה מיוחדתכקלפי  קלפי שנקבעה

 מען הקלפי מקום הקלפי קלפי מל ריכוזס

 רחוב הכרמל, חשמונאים בי"ס ממ"ד רמת מודיעיןחשמונאים,  001

 שילה בי"ס שילה בנים שילה, 001

 כפר אדומים בי"סכפר אדומים,  003

 נריה אולם אירועים הר המורנריה,  002

  
 ,2מלבד שניים שובי המועצהיביהקלפיות יתר , ותמיוחדהקלפיות הנ"ל הינן קלפיות נגישות ש בעוד .2

 נגישהמשום כך, מוגבל ניידות יכול ורשאי להצביע במקום מגוריו בקלפי . רגילותנגישות  נן קלפיותהי
 .3כל עוד הוא רשום באותה קלפי רגילה

מעטפות  3יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל  מיוחדתנגישה אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי  .3
 הצבעה:

 הובה להצבעה לראש המועצה האזוריתמעטפה צ 

 המועצה האזורית ליאתמעטפה לבנה להצבעה לרשימה למ 

 ביישוב מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי 
אש המועצה האזורית לר מודפס צהוב יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה מיוחדתבקלפי נגישה  בוחרה .4 

 .למעטפה הצהובה
 רשימת נציגי הישוב)בו הינו תושב( אות/יותאת ריק בו רשם הבוחר בכתב ידו ובעט בצבע כחול לבן פתק 

 .ההצבעה הלבנה למעטפתיוכנס -זוריתלמליאת המועצה הא
לוועד המקומי של  הנציגיםרשימת  אות/יותאת ריק בו רשם הבוחר בכתב ידו ובעט בצבע כחול כחול פתק 

  . כחולהיוכנס למעטפת ההצבעה ה -ושב(הישוב )בו הוא ת
מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו  מיוחדתבקלפי נגישה הבוחר  .5 

מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה לוש יכניס את ש
 הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי. החיצונית את פרטי הבוחר.

 
 
 

   מקסים ניסים בוסקילה                                                                                      
 למועצה אזורית מטה בנימין הבחירות מנהל

                                                
 

ידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת מוגבל בני ינואדם שמפאת מצבו הגופני ה –דות" "אדם המוגבל בניי 1
 הבוחרים שלה.

 בישובים גני מודיעין ועמיחי 2
 רמת הנגישות בין קלפי נגישה מיוחדת לבין קלפי נגישה רגילה.בפועל, אין הבדל ב 3


