
 

 

 

מודעה בדבר קולות פסולים 

 

 ............ הבחירות במועצה האזורית מנהל

 

 מודעה בדבר קולות פסולים

 

ש קובע את המקרים " לכללי הבחירות ביו47סעיף  / 1958- ח "התשי, (מועצות אזוריות) לצו המועצות המקומיות 203סעיף 
: להלן הוראות הסעיף. בהם יש לפסול פתק הצבעה שהוצא מן הקלפי

 

: אלה הם קולות פסולים

 

אולם פתק הצבעה  ; 184פתק הצבעה שלא נתקיימו בו כל הוראות סעיף  (1  )
בתוספת כינוי שונה  ,               שצוינו בו האות שאושרה לאחת מרשימות המועמדים

ין על פי ציון  יהקול איננו פסול והוא יבוא במנ,               מזה שאושר לאותה רשימה
;               האות

 

; פתק הצבעה בכתב יד שצוין בו כינוי הרשימה בלבד ללא אות הרשימה   (2)

 

; פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה לזהות את המצביע (3  )

 

פתק הצבעה אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר מה בנוסף   (4  )
;                   לפתק

 

אשר הרשום בו בכתב יד איננו ברור דיו  (ג)184פתק הצבעה כאמור בסעיף  (5  )

; ואיננו מאפשר זיהוי ודאי של שם המועמד או אות הרשימה או שלא נרשם בו דבר

 

פתק הצבעה לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה שנמצא בתוך מעטפת   (6 )                  
;                   הצבעה למוסד אחר

 

 

; פתק הצבעה למוסד פלוני אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה גם פתק הצבעה למוסד אחר  (7)        

 

 אחד אף יובא לא, פתקים משלושה יותר בה שנמצאו או שונים הצבעה פתקי שני בה שנמצאו הצבעה מעטפת( 8 )
 ;הקולות במניין מהפתקים אחד יובא, זהים הצבעה פתקי שלושה במעטפה נמצאו; הקולות במניין האמורים מהפתקים



 

 שונה מעטפה או ב194 בסעיף כאמור חתומה שאיננה או( א)183 בסעיף כאמור סימון נושאת שאינה הצבעה מעטפת (9)
 ;הבחירות ועדת שסיפקה ההצבעה ממעטפות

 

 ;המצביע את לזהות העלול סימן עליה שהוסף הצבעה מעטפת (10)

 

; פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ( 11)

 

; פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ( 12)

 

בכל פתקי ההצבעה של מועמד אחד או של רשימה אחת נמצאו מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם  (13)

ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם , פסול מהפסילות האמורות בסעיף זה

 .ויתרם ייפסל, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר, אחד

 

 

 

.... ......תאריך 

......  הבחירות לאזור מנהל                  

..........              המועצה האזורית 

 
                                                                                בברכה

מנהל הבחירות אלי מלכה                                                                  

 אזורית הגלבועמועצה ל                                                                      


