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 בית שמשמנהל הבחירות לעיריית  

 

   פתקי הצבעה הודעה בדבר הכנת 

 

 הפתקים .א

 ועליהם אות,  – שאישר מנהל הבחירות העל פי דוגמקובע כי פתקי הצבעה מודפסים יהיו  )א( לחוק51סעיף 

 .או כינוי ואות ותו לא

)ג( לכללי הבחירות ביו"ש( אינם מחייבים הדפסה בגופן 39הבחירות , סעיף לתקנות  14החוק והתקנות )תקנה 

 מסוים אלא קובעים כללים מינימאליים:

 גרם. 70 מנייר במשקל ,)לראש רשות( צהוב)למועצה( או  הפתק יהיה מנייר לבן 

  :7גודל הפתקx  10 .ס"מ 

 .צבע הדפוס: שחור 

 :4-לא פחות מ גודל השטח המודפסx7 6-ולא יותר מx9 .ס"מ 

  מושפע מאורך הכינוי, אך מוצע להקפיד כי כל הפתקים באותה רשות יהיו באותו גופן )פונט(. הכתבגודל 

 

 FrankRuehlיהיו בגופן:   2018אשר על כך החלטתי היא כי כל הפתקים בבית שמש בבחירות 

 

 דוגמת הפתק .ב

בעברית, ואם  דוגמת פתק אחד בלבדמנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים קובע כי  ( לחוק1)ב51סעיף 

 . גם דוגמה אחת של פתק בעברית וערבית –ביקשה הרשימה 

 סוגי פתקים מודפסים: 2כלומר, ניתן לאשר לכל רשימת מועמדים לכל היותר 

 .)חובה לכולם( בעברית בלבדוכינוי הרשימה  אותיותפתק מודפס הנושא את א( 

  .רק למי שביקש( –)אפשרי  בעברית ובערביתוכינוי הרשימה  אותיותפתק מודפס הנושא את ב( 

 

 סוגים: שם המועמד בעברית בלבד; ושם המועמד בעברית ובערבית. 2-גם למועמד יכולים להיות דוגמאות מ

 

 הוא פתק פסול. 51מתאים להוראות סעיף  שאינולפיו פתק  - א( לחוק()12)63לסעיף  כםתשומת לב
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 בית שמשמנהל הבחירות לעיריית  

 

 

 דגשים .ג

 לעמוד בכללים אלה:הפתק צריך 

 ללא תוספת גרשיים או נקודותומנו אותיות על פתק ההצבעה )וכן בהודעת הבחירות של מנהל הבחירות(, יס. 

 כפי שנרשם על גבי חוברת הגשת הרשימות(, ללא שינויים נוי הרשימה יהיה כפי שאושר על ידי מנהל הבחירות כי( 

 או תוספות.

  יופיע שמו של המועמד בלבד, ללא כל תוספת תארים, דרגות, כינויים, קיצורים  –במקרה של מועמד לראש רשות

אין להוסיף לשם המועמד לראש הרשות תארים כגון: ד"ר, פרופ', אל"מ וכד' אלא יופיע שם המשפחה והשם וכו'. 

א רשאי , כפי שמופיע בתעודת הזהות. אם למועמד יש שני שמות פרטיים או שני שמות משפחה, הוהפרטי בלבד

 .לבחור אחד מהם

  האותיות יופיעו מעל הכינוי –במקרה של רשימה 

  השם הפרטי יופיע מעל שם המשפחה –במקרה של מועמד 

 

 אישור דוגמת הפתק .ד

ת דוגמא כל רשימה להמציא למנהל הבחירו מנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים דוגמת פתק אחד בלבד.

 . 14.10.18לא יאוחר מיום של פתק הצבעה מודפס 

 

 הספקת הפתקים .ה

את פתקי ההצבעה כשהם  מנהל הבחירותבא כוח הרשימה להביא ל)ג( לתקנות הבחירות, על 14בהתאם לתקנה 

 פתקים 80,000הכמות הנדרשת היא:  –שנקבעו על ידו )כאמור בישיבת ועדת הבחירות ארוזים בחבילות, בכמויות 

  .(כמות זהה של פתקים צהובים עם שם המועמד/ת תנדרש)ככל ויש מועמד לראש הרשות 

 

 

 

 

 אביהו רם 09/10/2018 

 מנהל הבחירות ל' תשרי, תשע"ט 

 לעיריית בית שמש  
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