ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה21-
ועדה אזורית :רחובות

הודעה לבחירות לכנסת העשרים ואחת
בהתאם לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט 1969-נמסרת בזה הודעה כי:
.אהבחירות לכנסת העשרים ואחת יתקיימו ביום שלישי ,ד' בניסן התשע"ט ( 9באפריל .)2019
.בשעות ההצבעה הן משעה  7:00בבוקר עד  22:00בלילה ,ללא הפסקה ,אולם אם הגיע הבוחר למקום הקלפי לפני השעה  22:00בלילה ,יהיה
זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו לאחר שעה זו.
.גמספר מקומות הקלפי בבני עייש (סמל ישוב  )1066הוא  - 10מקומן כמפורט כדלקמן:

מספר קלפי

שם ריכוז

כתובת

שם ריכוז

כתובת

מספר קלפי

בגין מנחם 12

1.0

מתנס בני עייש

הזית 2

6.0

ספריה עירונית

2.0

אולם ספורט

ערבי נחל 1

7.0

מועדון פיס לנוער

הדקל 17

3.0

אולם ספורט

ערבי נחל 1

8.0

מועדון גיל הזהב

בגין מנחם 19

4.0

מועדון לקשיש

בגין מנחם 19

9.0

מועדון פיס לנוער

הדקל 17

5.0

מועדון גיל הזהב

בגין מנחם 19

10.0

אולם ספורט

ערבי נחל 1

ד .קלפיות נגישות מיוחדות המותאמות למוגבלים בניידות:

מספר קלפי
5.0

שם ריכוז

כתובת

מספר קלפי

מועדון גיל הזהב

בגין מנחם 19

7.0

שם ריכוז

כתובת

מועדון פיס לנוער

הדקל 17

ה .מרכזי מידע טלפוניים לבירור מקום ההצבעה של כל בוחר בארץ יוקמו לעזרת האזרחים ויופעלו בימים ובשעות דלהלן:
יום א'
יום ב'

31.3.19
1.4.19

משעה  16:00עד השעה
משעה  16:00עד השעה

20:00
20:00

יום ו'
יום א'

5.4.19
7.4.19

משעה  08:00עד השעה
משעה  16:00עד השעה

12:00
20:00

יום ג'
יום ד'
יום ה'

2.4.19
3.4.19
4.4.19

משעה  16:00עד השעה
משעה  16:00עד השעה
משעה  16:00עד השעה

20:00
20:00
20:00

יום ב'
יום ג'

8.4.19
9.4.19

משעה  06:00עד השעה
משעה  06:00עד השעה

22:00
22:00

מספרי הטלפונים:

עברית
ערבית
רוסית

מספר הפקס לכבדי שמיעה:

1-801-700-202
1-801-700-203
1-801-700-204

אמהרית
אנגלית
ספרדית

1-801-700-205
1-801-700-206
1-801-700-207

1-801-700-208

מספר למודיעין :SMS

050-808-5503

מספר מענה ממוחשב:

1-801-700-209

כמו כן ,ניתן לבדוק את מקום ההצבעה של כל בוחר בארץ באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית בכתובת:
 www.bechirot.gov.ilובאתר של משרד הפנים בכתובתwww.moin.gov.il :
.והודעה בדבר זכאות היסעי בוחרים:
•לפי החוק ולצורך מימוש זכות הבחירה ,הסעת בעלי זכות הצבעה בבחירות לכנסת מתחום גבולותיו של ישוב אחד למשנהו וחזרה ,תמומן
מאוצר המדינה.
•ההסעה תבוצע באמצעות קווי אוטובוס בתחבורה הציבורית הבין-עירונית הסדירה בכל הארץ וברכבת ישראל.
•ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי שירותי הנסיעה בתחבורה הציבורית הבינעירונית (ובכלל זה קווי רכבת ישראל) יהיו פתוחים
לציבור הרחב ,חינם ,החל מהשעה  ,20:00בערב שלפני יום הבחירות  ,8.4.19ועד לתום השירות ביום הבחירות ,ה.9.4.19-
•הנוסע באוטובוס ציבורי בינעירוני יעלה לאוטובוס באופן חופשי ,ללא צורך בכרטיס נסיעה.
•פירוט הקווים הבינעירוניים הפתוחים חינם יפורטו במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבורית .*8787
•הנוסע ברכבת יקבל כרטיס נסיעה חינם בקופות השירות בתחנות הרכבת (מוקד הרכבת.)*5770 :
•זכאים להסעה לאילת וחזרה או מאילת ועד הנמצא צפונית לצומת הערבה יקבלו כרטיס "אגד" מיוחד בקופות "אגד" בהתאם לזכאותם
ובכפוף לרישום מוקדם מול מרכז מידע ארצי "אגד" בטלפון  03-6948888או .*2800
.זאל תשכח/י להביא איתך לקלפי תעודת זהות /רשיון נהיגה תקף /דרכון ישראלי תקף /תעודה צבאית תקפה .שימו לב כי על כל אחת
מסוג התעודות צריכה להופיע תמונה.

ירון לוי-שופט

יו״ר ועדת הבחירות האזורית
אזור רחובות

