
                                            
                                           משרד הפנים

 
 1975 –חוק הרשויות המקומיות )בחירות ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה 

  1965 –חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה                                  
__________________________________                                 ________________________ 

 

 הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
 

 נמסרת בזה הודעה כי:
 

1. 

 

 

 

 

,  רשאי להצביע בכל בית שמשששמו כלול בפנקס הבוחרים של עירית  *אדם המוגבל בניידות 

  יידות כלהלן:קלפי נגישה מיוחדת שנקבעה כמותאמת למוגבלי נ

 מען הקלפי מקום הקלפי מספר הקלפי

  16סמ ויצ"ו, בית הנוער ויצו 3.0

 הרצל היכל הספורט 6.0

  2עלית הנוער, בי"ס אמית דביר נתיב ישיבתי 21.0

  51הרב הרצוג, בי"ס תורני "אורות בנות" 24.0

  39נחל עין גדי, גן שילה 30.0

  21,דרך רבין יצחק מתנס פסגות השבע 32.0

 א16הגולן, מרכז פיס לחינוך 33.0

  32הגפן, פרחי הגפן 37.0

 משעול המתמיד בי"ס עוזיאל 46.0

  16נחל דולב, מתנס גוונים 52.0

  8נחל שורק, בי"ס ממד אתרוג 53.0

  16נחל דולב, תיכון -בי"ס אהבת ישראל  54.0

  2האדמו"ר מבעלזא, בי"ס מורשת דליה 56.0

  8רבי מאיר בעל הנס, ביה"ס תפארת שמואל )חב"ד( 62.0

  12בן עזאי, בי"ס ויזניץ בנות 63.0

  17נחל רפאים, בי"ס ממד תורני הראל 65.0

  10רבי צדקה יהודה, בי"ס בית יעקב גור 71.0

  15נחל שורק, בי"ס אהבת ישראל 72.0

  10נחל גילה, בי"ס בית יעקב הרמה 73.0

  37ריב"ל, מתחם גני ילדים 74.0

  40נהר הירקון, מגן הלב -בי"ס  87.0

  9אחיה השילוני, בי"ס בית יעקב רמת בית שמש ג 89.0

 

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

 אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

 

 בית שמשמנהל הבחירות לעיריית  
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יע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר אדם כאמור המצב .2

 מעטפות הצבעה: 2ועדת הקלפי, ויקבל 

  .מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות 

  .מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות 

 

הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה אחד למועצה למעטפה הלבנה  .3

למעטפה הצהובה, באופן שהפתקים ופתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות 

 לא ייראו מחוץ למעטפות.

 

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

הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת 

 הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

 נית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.הבוחר יטיל את המעטפה החיצו

 

 

 

 

 אביהו רם    02/10/2018 

 מנהל הבחירות    טתשרי, תשע" כ"ג 

 בית שמשלעיריית   

 


