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 .2022מאי  15: מועד הבחירות

 22:00. מצביעים שיגיעו לקלפי עד 22:00ותיסגר בשעה  16:00: הקלפי תפתח בשעה שעות ההצבעה

 יוכלו להצביע.

 .: ספריית ניריתמיקום הקלפי

 אופן ההצבעה:

באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה בתוקף. חברי המצביעים יזדהו בפני חברי ועדת הקלפי  .1

 הועדה יוודאו ששמם נכלל ברשימת חברי האגודה על פי הרשימה שנמסרה ממזכירות היישוב.

המצביע יקבל טופס הכולל את שמות המועמדים ממוספרים ומעטפה , במקביל שמו יסומן  .2

 ברשימת הבוחרים על מנת למנוע הצבעה כפולה.

חורי הפרגוד ויסמן בעט את המספרים המופיעים מול המועמדים בהם בחר. המצביע ייגש מא .3

 שמות יפסלו ולא ישתתפו בספירת הקולות. 5שמות. טפסים בהם יסומנו מעל  5ניתן לסמן עד 

 ההצבעה מאחורי הפרגוד תעשה ביחידות ללא מלווים. .4

אותו לתיבת  לאחר הסימון יקפל המצביע את טופס ההצבעה יכניסו למעטפה שקיבל וישלשל .5

 הקלפי המוצבת ליד שולחן ועדת הקלפי.

הצבעה באמצעות ייפוי כוח תתאפשר רק על ידי בן/בת זוג באמצעות ייפוי כוח חתום ותעודה  .6

 זיהוי של מייפה הכוח. נוסח ייפוי הכוח:

)שם כפי שמופיע בתעודת הזהות( מס תז )מס תז( מייפה את כוחו של )שם מיופה הכח( אני "

 .2020מאי  15-מס תז( להצביע בשמי בבחירות לועד האגודה בנירית במס תז )

 "(במקורחתימת מייפה הכח )     

 שמו של המצביע באמצעות ייפוי כוח יסומן גם הוא ברשימת הבוחרים. .7

 ספירת הקולות

לאחר סגירת הקלפי, תפתח הקלפי ויספרו המעטפות על מנת לוודא כי מספרן תואם את מספר  .8

 כמופיע ברשימות ועדת הקלפי.המצביעים 

 חברי קלפי שיקריאו את השמות שסומנו בפתק ההצבעה 2המעטפות תפתחנה על ידי  .9

רישום מספר הקולות ייעשה בנפרד על ידי שני חברי ועדה בטופס שיכלול את רשימות  .10

 המועמדים.

אי התאמה בין  יושוו.עם סיום הספירה, יסוכם מספר המצביעים לכל מועמד. התוצאות בטפסים  .11

 התוצאות בשני הטפסים מחייבת ספירה חוזרת.

טפסי ההצבעה יוכנסו למעטפה שתיסגר ותשמר עד לאישור הסופי של תוצאות הבחירות על ידי  .12

 רשמת האגודות השיתופיות.

 סיכום תוצאות הבחירות יופיע בפרוטוקול של ועדת הבחירות שיכלול את: .13

 מועד הבחירות .1

 הקולות שקיבלו )בסדר יורד(שמות המועמדים ומספר  .2

 מספר בעלי זכות ההצבעה .3

 מספר המצביעים במספרים מוחלטים ובאחוזים + מספר הטפסים שנפסלו .4

 שמות חברי ועדת הקלפי .5

 

 ועדת  הקלפי                 

 

 


