הודעה בדבר זכאות היסעי בוחרים לבחירות לכנסת ה24 -
إﻋﻼن ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺳﻔﺮﻳﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 24
בהתאם לחוק ולצורך מימוש זכות הבחירה ,הסעת בעלי זכות
הצבעה בבחירות לכנסת מתחום גבולותיו של יישוב אחד למשנהו
וחזרה ,תמומן מאוצר המדינה.
ההסעה תבוצע באמצעות קווי אוטובוס בין עירוניים בתחבורה
הציבורית הסדירה בכל הארץ ) על פי רשימה מאושרת(
וברכבת ישראל.
ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי שירותי הנסיעה בתחבורה
הציבורית הבינעירונית ובכלל זה קווי רכבת ישראל יהיו פתוחים
לציבור הרחב ,ללא תשלום ,החל מהשעה  20.00בערב שלפני
יום הבחירות  22.3.2021ועד לתום השירות ביום הבחירות
ה.23.3.2021-
רשימת קווי האוטובוס הבינעירוניים בהם הנסיעה תהיה ללא
תשלום תפורט במוקד המידע הארצי לתחבורה ציבורית ,*8787
ובאתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת בכתובת
 www.bechirot.gov.ilובאתר משרד הפנים בכתובת
www.moin.gov.il
הנוסע באוטובוס המופיע ברשימת הקווים המאושרת ,יעלה באופן
חופשי ,ללא צורך בכרטיס נסיעה.
הנוסע ברכבת יקבל כרטיס נסיעה ייעודי בקופות השירות ו/או
במכונות הכרטוס בתחנות הרכבת )לפרטים נוספים מוקד הרכבת:
.(*5770
אל תשכח/י להביא איתך לקלפי תעודת זהות/רישיון נהיגה
תקף/דרכון ישראלי תקף/תעודה צבאית תקפה .שימו לב ,כי על
אחת מסוג התעודות צריכה להופיע תמונה.
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ﺳﺘﻤﻮل ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻬﺪف ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ،
ً
ّ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ أﺻﺤﺎب ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وإﻳﺎﺑﺎ.
ذﻫﺎﺑﺎ
ﺳﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى،
ً
ً
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮط اﻟﺒﺎﺻﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪن واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
)وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة( وﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎر إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
اﻟﺒﻼد
ً
وﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ أن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎر إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ً
ﻣﺴﺎء ﻋﺸﻴﺔ ﻳﻮم
ﻣﺠﺎﻧﺎ ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 8:00
ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ً
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22.3.2021ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ .23.3.2021
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺒﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل
إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ُ
اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،*8787ﻛﻤﺎن أﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ وﻋﻨﻮاﻧﻪ
 www.bechirot.gov.ilوﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
www.moin.gov.il
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ رﻛﻮب اﻟﺒﺎص
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺮاﻛﺐ
ّ
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺬﻛﺮة.
ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﺮاﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮة ﺳﻔﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮ
و/أو ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻄﺎر )ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل(*5770 :
ﻻ ﺗﻨﺴﻮا إﺣﻀﺎر ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ /رﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل /ﺟﻮاز
اﻟﺴﻔﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ /ﺷﻬﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﻣﻌﻚ إﻟﻰ
ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع .ﺗﺄﻛﺪوا ﻣﻦ أن ﺻﻮرﺗﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى
ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.

