בחירות המועצה המקומית נחף
انتخابات مجلس محلي نحف
יום שלישי  23אוקטובר  2018י"ד חשון תשע"ט

מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית
ולמועצת הרשות המקומית-מודעה 3
הזכות לבחור
 .1בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת
הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה :תעודת זהות ,דרכון ישראלי
תקף ,רישיון נהיגה או תעודה צבאית – תעודת חוגר .
פתקי הצבעה
 .2פתק ההצבעה למועצה הוא בצבע לבן ופתק ההצבעה לראש הרשות המקומית הוא בצבע
צהוב
אופן ההצבעה
 .3לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לוועדת הקלפי ,והיא מצאה את שמו רשום
ברשימת הבוחרים ,הבוחר יקבל ממנה שתי מעטפות הצבעה:

אחת בצבע לבן  -להצבעה למועצת הרשות.
אחת בצבע צהוב  -להצבעה לראש הרשות.
הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי
הצבעה שונים;
א .פתקי הצבעה לבנים  -למועצת הרשות  -עליהם מודפסות האותיות השונות של כל
רשימות המועמדים שאושרו;
ב .פתקי הצבעה צהובים  -של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית  -עליהם
מודפסים שמותיהם השונים ,של כל מועמד בנפרד ,כפי שאושר.
על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת ועדת הקלפי ,פתק הצבעה לבן
אחד ,לפי בחירתו לתוך מעטפה לבנה ופתק הצבעה צהוב אחד ,לפי בחירתו לתוך
מעטפה צהובה.
לאחר מכן יסגור את המעטפות ,יצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפות הסגורות לתוך
הקלפי ,לעיני ועדת הקלפי ,אשר תחזיר לו את התעודה המזהה .עם החזרת התעודה תמה
הצבעתו של הבוחר ,אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.
 .4נא להיזהר ולא לשים לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב ,לא לשים לתוך מעטפה צהובה פתק
לבן ולא לשים פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.
 .5יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות
פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם מנהלת הבחירות.
ברכה,,
שמעון קימה -מנהל הבחירות נחף

בחירות המועצה המקומית נחף
انتخابات مجلس محلي نحف

اعالن – رقم3
حول كيفية االقتراع النتخاب رئيس المجلس ولعضويه المجلس المحلي
حق االقتراع
 .1في االنتخابات العامة للمجالس المحلية يحق لالقتراع لمن دون اسمه في سجل الناخبين بشرط
ان يظهر امام لجنه الصندوق بطاقة تحدد هويته' بطاقة هويه ،جواز سفر إسرائيلي ساري
المفعول ،رخصه سواقه او بطاقة مجند.
بطاقة االقتراع
 .2بطاقة االقتراع لعضويه المجلس المحلي باللون األبيض وبطاقه االقتراع لرئيس المجلس
المحلي باللون االصفر
طريقه التصويت
 .3بعدما اظهر الناخب بطاقة تعريف للجنه الصندوق ،ووجد اسمه مسجل في سجل الناخبين ،يستلم من لجنه
الصندوق مغلفين:

مغلف باللون األبيض – لالنتخاب لعضويه المجلس.
مغلف باللون األصفر – لالنتخاب لرئيس المجلس.
يدخل الناخب مع المغلفين لمكان االقتراع وهناك يجد على رف اعد خصيصا رزم مختلفة
من بطاقات االقتراع;
بطاقات اقتراع بيضاء لعضويه المجلس -مطبوع عليها اسماء وشارات مختلفة
ا.
لقوائم المرشحين والتي صودق عليها;
ب .بطاقات اقتراع صفراء مختلفة لمرشحين لرئاسة المجلس المحلي –مطبوع
عليها أسماء مختلفة للمرشحين ،كل مرشح على حده ،والتي صودق عليها.
على الناخب ادخال البطاقة البيضاء حسب اختياره الى المغلف األبيض والبطاقة الصفراء الى المغلف
األصفر –المغلفات التي استلمها من لجنه الصندوق.
بعدها يغلق المغلفين ،ويخرج من مكان االقتراع ويدخلهم في صندوق االقتراع امام اعين لجنه الصندوق،
والتي بدورها تعيد له بطاقته .وبهذا تنتهي عمليه االقتراع وعليه مغادره غرفه لجنه الصندوق.

يجب االنتباه بان ال تضع داخل المغلف األبيض بطاقة اقتراع صفراء ،وأيضا ال تضع
.4
داخل المغلف األصفر بطاقة بيضاء وعدم وضع بطاقتان مختلفتين في مغلف واحد.
يجب االنتباه والتأكد لبطاقات االقتراع التي اختارها الناخب تكون مالئمه لبطاقات
.5
االقتراع التي صودق عليها والموجودة على اإلعالن الذي علق من قبل مدير االنتخابات.
شمعون كيمه  -مدير االنتخابات لمجلس نحف 2018/10/23

