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 בניידות המוגבלים לאנשים הצבעה דרכי בדבר הודעה – 1 נספח

 להצביערשאי  חבל מודיעין.אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית  1

 בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן: 

סמל  שם ישוב בחירות
 קלפי

 הוראות מיקום הוראות למ.נ. מקום קלפי כתובת קלפי

     אברהם-אוהל אחיסמך 1.0 אחיסמך

     מועדון לחבר בארות יצחק 1.0 בארות יצחק

ניידות רק  הכניסה למ מועדון לחבר בית נחמיה 1.0 בית נחמיה
 מהחניה האחורית

  

בן שמן )כפר 
 נוער(

בן שמן )כפר  1.0
  9999נוער(,

 בכיתה מסביב לפרוזדור כניסה למ ניידות עם רכב בית ספר יסודי

     מזכירות בן שמן )מושב( 1.0 בן שמן )מושב(

     מועדון בני עטרות בני עטרות 1.0 בני עטרות

     מזכירות גינתון 1.0 גינתון

     מועדון מושב גימזו גמזו 1.0 גמזו

     בית העם כפר דניאל 1.0 כפר דניאל

     בית הפיס לקהילה כפר טרומן 1.0 כפר טרומן

גישה רק עם רכב שמגיע  מועדון פיס  40השקמה, 1.0 לפיד
 לרחבה

  

כניסה למ ניידות דרך  הותיק-מועדון בית מזור 1.0 מזור
 השביל שע"י האנדרטה

  

כניסה למ ניידות דרך  הותיק-מועדון בית מזור 2.0 מזור
 השביל שע"י האנדרטה

  

     מזכירות טל 1.0 נחלים

     מזכירות טל 2.0 נחלים

 בחדר ישיבות   מזכירות חדשה רינתיה 1.0 רינתיה

חדר זכרון ליד מועדון  שילת 1.0 שילת
 הנוער

    

 הצבעה: מעטפות 3מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים . 2

 מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית. 

 מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית 

 )או לנציגות(מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב  

 ה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה הצהובה, פתק לבן אחד.הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבע 3

 למועצת המועצה האזורית למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה, באופן

 שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

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

 למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

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

 קלפיאדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום ה –"אדם המוגבל בניידות" 

  עמי יפרח מנהל הבחירות                                                                                      ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה

 פרסום שני 
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