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לכבוד:
אחראי/ת על הבחירות לראשות מפלגת העבודה בקיבוץ
שלום רב,
הנדון :הנחיות ליום הבחירות לראשות מפלגת העבודה

תזכורת :מכיוון שעדיין לא כולם קיבלו
מהמפלגה הודעה לבוחר-
מבקשת להפיץ לחברים ולדאוג להסעות.
קלפי קבועה נוספו :בצובה ובבית שאן

 .3מועד הבחירות :הבחירות תתקיימנה ביום חמישי השבוע  -33.33.3631סבב ראשון.
 .2רשאי להצביע :מי שהתפקד למפלגה עד לתאריך  21.2.2.12ושמו נכלל בספר הבוחרים .פלט של
בעלי זכות הבחירה נשלח אליך לפני כחודש ימים .במידה ולא שמרת -ניתן לפנות אלי ואני אעביר.
 .2ניתן להצביע:
א .בעלי זכות הבחירה יוכלו להצביע בכל קלפי בארץ.
ב .פרטים למיקום הקלפיות ניתן לראות באתר של המחלקה הפוליטית בתק"מ באתר
הקיבוצים ,או באתר מפלגת העבודה.
 .4קלפיות קבועות בקיבוצים :תהיינה בקיבוצים הבאים :אפיקים ,בארי ,יגור ,נען ,עין חרוד מ'.צובה
 .2שעות ההצבעה בקלפיות הקבועות :משעה  1....עד .22...
 .6קלפיות ניידות בקיבוצים :יהיו בקיבוצים הבאים ובשעות הבאות:
יוטבתה – משעה  .0...עד 12...
רביבים – משעה  10.2.עד 22...
מעגן מיכאל -משעה  1....עד 14...
שדות ים -משעה  12...עד 10...
גבע – משעה  1....עד 14...
גבעת חיים א' -משעה  16...עד 22...
בית השיטה -משעה  10.2.עד 22...
לכל קלפי ניידת יתלווה ציוד מתאים לעריכת הצבעה בקלפי.
 .7הסעות ע"ח המפלגה ובאחריותה :הגענו להסדר עם המפלגה על קיום הסעות במספר קיבוצים-
הודעה עם כל הפרוט הרלבנטי נשלחה לקיבוצים הללו.
 .0ספר הבוחרים :יהיה ממוחשב ומחובר לשרת מרכזי.
 .0אופן הבחירה (ההצבעה):
א .הבחירה תתבצע באופן ידני באמצעות הטלת מעטפה ובה פתק הצבעה אל תיבת הקלפי .ניתן
להצביע למועמד אחד בלבד.
ב .חובה להגיע עם תעודה מזהה עם תמונה! (תעודת זהות ,רישיון נהיגה ,דרכון ,תעודת
חוגר/קצין/נגד בצה"ל ,שוטר).
ג .במידה ובוצעה הצבעה לא ניתן להצביע שנית.
ד .שמות המועמדים (כל שם של מועמד יופיע בפתק נפרד) :אלון גלעדי ,יצחק (בוג'י) הרצוג ,שלי
יחימוביץ ,תומר ישראלי ופתק נמנע.
ה .חבר שאינו מופיע בספר הבוחרים :מי ששמו אינו מופיע בספר הבוחרים הממוחשב ,לא ניתן
בשום פנים ואופן לאפשר הצבעה .יש לדרוש מיו"ר הקלפי לפנות למרכז המידע במפלגת
העבודה לברור ,לטלפון..2-72026.6-7 :
ו .מי שיגיע לאחר שעת סגירת הקלפי לא יתאפשר לו להצביע.
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 .1.הרכב וועדת הקלפי :חברי ועדת הקלפי לא יהיו מטעם המועמדים .ניתן יהיה להכניס לאתר עד
משקיף אחד מטעם כל מועמד שיישא כתב מינוי מועדת הבחירות .לנאמן בקיבוץ בו יש קלפי:
מציעה לפנות למטות המועמדים לקבלת תעודת משקיף.
 .11הצבעה לאדם מוגבל :בוחר סומא או מוגבל פיסית רשאי להיות מלווה עם אדם נוסף אחד ,שאינו
נכלל על בעלי התפקידים בועדת הקלפי ושלא התמנה ע"י גורם כלשהו.
 .12קשר יום הבחירות במחוז הקיבוצים :טלפונים ..2-6022261 ,.2-6022266 :אנו נהייה במטה שלנו
משעה  .7.2.עד  .22...במידה ויש תקלה כלשהי והנכם זקוקים לעזרה או מתן מענה לשאלה – יש
להתקשר לטלפונים הללו ,או באמצעות המייל  /פקס (פרטים בלוגו).

חברים אני פונה ומבקשת ליידע את כל החברים על מועד הבחירות וכל הנהלים כפי שמופיעים כאן.
מכיוון שבמרבית הקיבוצים אין קלפי/קלפי ניידת אני מבקשת להתארגן עם הסעות וליידע את החברים
הזקוקים להסעה על מועדי ההסעות .חשוב לדאוג שמרב החברים יגיעו להצביע -כי מי שמצביע משפיע.
בברכה ובהצלחה לכולנו
חניק מרשק
מזכירת מחוז הקיבוצים
העתק:
איתן ברושי -יו"ר המחוז

