
 

 בניידות המוגבלים לאנשים הצבעה דרכי בדבר הודעה

 חפר עמק האזורית למועצה הבחירות מנהל

 2018 בחירות

 תשרי ד"כ 3.10.18 ראשונה הודעה

 

, חפר עמק האזורית המועצה מיישובי אחד של הבוחרים בפנקס כלול ששמו*  בניידות המוגבל אדם .1

 :כלהלן ניידות למוגבל כמותאמת שנקבעה קלפי בכל להצביע רשאי

 הקלפי מספר הקלפי מקום הקלפי מען
 1.0 תרבות מרכז אלישיב

 1.0 (העם בית) מזכירות בארותיים

 1.0 לחבר מועדון בחן

 1.0 לחבר מועדון הלוי בית

 1.0 מזכירות חירות בית

 1.0 אהרון ביתן בכפר בית אהרן ביתן
 2.0 שדות ספר בית חפר בת

 2.0 חברים מועדון (איחוד) חיים גבעת

 1.0 חברים מועדון (מאוחד) חיים גבעת

 1.0 מועדון חדר יאשיה גן

 1.0 העם בית עם הדר

 1.0 לחבר מועדון המעפיל

 1.0 לחבר מועדון העוגן

 1.0 המזכירות יד על מועדון השרון חבצלת

 1.0 העם בית חגלה

 1.0 לחבר מועדון ציון חיבת

 1.0 תרבות בית חנה יד

 1.0 העם בית ה"הרא כפר

 1.0 (ישיבות חדר) מזכירות חיים כפר
 1.0 לחבר מועדון שאמונ כפר

 1.0 העם בית מכמורת
 1.0 היישוב מועדון מעברות
 1.0 התרבות בית השרון משמר

 1.0 לחבר מועדון החורש עין



 1.0 נוער מועדון העמקים שושנת
 

, הקלפי ועדת מזכיר בפני יזדהה בניידות מוגבלים לאנשים בקלפי המצביע בניידות המוגבל אדם .2

 :מתגורר הוא בו ביישוב העניין לפי הצבעה מעטפות 3 ויקבל

 האזורית המועצה לראש להצבעה צהובה מעטפה. 

  תהאזורי המועצה למועצת לרשימה להצבעה לבנה מעטפה. 

  ביישוב המקומי לוועד לרשימה להצבעה כחולה מעטפה. 

, הצהובה למעטפה האזורית המועצה לראש אחד צהוב הצבעה פתק הפרגוד מאחורי יכניס הבוחר .3

 המקומי לוועד אחד כחול הצבעה ופתק הלבנה למעטפה האזורית המועצה למועצת אחד לבן פתק

 .למעטפות מחוץ ייראו לא שהפתקים באופן, כחולה למעטפה

 שלוש את יכניס הבוחר. חיצונית הצבעה מעטפת ממנו ויקבל הקלפי ועדת למזכיר יחזור הבוחר .4

 פרטי את החיצונית המעטפה גבי על יציין הקלפי ועדת ומזכיר החיצונית למעטפה ההצבעה מעטפות

 .הבוחר

 

 .הקלפי לתוך, הקלפי ועדת לעיני, החיצונית המעטפה את יטיל הבוחר

 

 אינו זו ומסיבה בניידות מוגבל הוא הגופני מצבו שמפאת אדם –" בניידות גבלהמו אדם" *

 .שלה הבוחרים ברשימת כלול ששמו הקלפי במקום להצביע יכול

 לפחות ועם נגישות הנן חפר עמק אזורית מועצה במרחב הנוספות  הקלפיות כל כי לציין יש *

 .מוגבלות לבעלי המסומנים חניה מקומות 2
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