חזון והגשמה

מנהל הבחירות לראשות ומועצת העיר הרצליה
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות
.1אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית הרצליה ,רשאי להצביע בכל קלפי
נגישה מיוחדת שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מען הקלפי

מספר הקלפי מקום הקלפי
1

חטה”ב רעות-בוסתן/בי”ס הרצל החדש

זיסו 9

7

מתנ”ס קהילתי ע”ש מולדובן

רביבים 14

21

בי”ס יסודי רמב”ם (המבנה הימני)

פנקס 2

24

בי”ס יסודי בן צבי

אלרואי דוד 1

57

תיכון עירוני מקיף ראשונים

הרב קוק 30

67

בי”ס אילנות (בי”ס קהילתי)

הדקל 35

68

מתנ”ס נחלת עדה

אלפסי 1

94

מרכז קהילתי ע”ש קרסני

שאול המלך 4

98

בית שלום – בית ההורים העירוני

אנה פרנק 7

102

שבעת הכוכבים דיור מוגן

הנשיא יצחק בן צבי 138

103

אנוסי משהד

הנשיא יצחק בן צבי 106

104

חטיבת ביניים סמדר

וינגייט 150

107

מתנ”ס נוף ים

שד’ נוה עובד 6

108

אולפנת צביה

העצמאות 66

113

חטה”ב הנגיד

שמואל הנגיד 21

126

בית פרוטיאה

ברש אשר 5

128

מתנ”ס נווה ישראל

הר מירון 10

140

חטיבת ביניים זאב ז’בוטניסקי

יהודה הנשיא 90

				
.2אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי,
ויקבל  2מעטפות הצבעה:
• מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
• מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.
.3הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן
אחד למועצה למעטפה הלבנה ,באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
.4הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית .הבוחר יכניס את שתי מעטפות
ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר				 .
הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית ,לעיני ועדת הקלפי ,לתוך הקלפי.
*“אדם המוגבל בניידות”  -אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכו ל להצביע ב�מ
קום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה 5691 -פרק ט' לעניין העבירות סעיף  - 09הצבעה
שלא כחוק קובע:
	.1המשתמש לזהותו בפני ועדת הקלפי בפנקס זיהוי או בתעודת זהות שאינם שלו ,או בתעודה שבה נעשה רימ
שום או שינוי שלא כדין העשויים להשפיע על זיהויו ולא הוכיח כי השימוש היה בתום לב;
 .2המצביע יותר מפעם אחת ,בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;
	.3המטיל בכוונה לתוך קלפי יותר ממעטפה אחת ,בין שיש בה פתק הצבעה ובין שהיא ריקה;					
דינו  -מאסר שנתיים או קנס
בברכה
אופיר לוי
מנהל הבחירות הרצליה

