
 
  

 2017 אוקטובר 30

 משקיפים מטעם המועמדים לנשיאות ביום הבחירות

 9 רהודעת בחירות מספ

 

 משקיפים מטעם המועמדים לנשיאות בקלפיות ובחדר המצב של מטה הבחירות הנדון:

בהתאם להנחיות וועדת הבחירות  .יתקיימו הבחירות ללשכת סוכני הביטוח 22/11/17בתאריך 

בכל  משקיפים 2עד כל מועמד לנשיאות )לנשיאות בלבד( יוכל להעמיד (  03/10/17 )ישיבה מיום 

רק משקיף  באותה עת נוכחבכל אתר הצבעה וכן בחדר המצב יהיה  אתר הצבעה ובמטה הבחירות.

יהיו רשאים להתחלף בינם לבין מטעם מועמד  מטעם כל מועמד לנשיאות. )המשקיפיםאחד 

הוועדה מבקשת שבמידת האפשר יהיה זה רק משקיף אחד שילווה לכל אורך שעות עצמם( 

ת אין חובה על המשקיף להיות חבר לשכ, הפעילות כדי להקל ולמנוע צורך בשאלות והסברים(

 .סוכני ביטוח

 

חשוב לציין כי המשקיפים הנמצאים באתרי ההצבעה הינם אך ורק משקיפים, חל איסור כל לבצע 

 ת / התערבות בניהול הקלפי וכיו"ב. תעמולת בחירו

 –יו"ר וועדת הקלפי רשאי להוציא משקיף מחוץ לקלפי במידה והוא אינו פועל ע"פ ההנחיות 

 .19/11/17בתאריך תדריך מפורט יינתן 

 למשקיפים יוקצה שולחן באתר ההצבעה.

.  התדריך יתקיים תדריך בלשכה לצוות המתפעל ולמשקיפים 16:00בשעה  19/11/17בתאריך 

ורק עם התגים הללו הם בתדריך יחולקו למשקיפים תגים מזהים  הוא תנאי למינוי כמשקיף.

 היכנס לאתרי ההצבעה או לחדר המצב. יוכלו ל

 לא יוכל להיכנס.משקיף שיגיע לאתר הקלפי ללא תג מזהה 

 

את שמות המשקיפים )כולל מס' תעודת זהות, שם ושם  07/11/17עד לתאריך ביר יש להע

 למזכירת ועדת הבחירות אנה קריימן במיילמשפחה, תמונה ומטעם איזה מועמד המשקיף( 

ana@insurance.org.il . 
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 ת מדויקות יפורסמו בהקדם(: פריסת האתרים הינה )אתרים שטרם נסגרו כתוב .1

כתובתאתר הצבעה )ועדת קלפי(סניףמחוז
כמות מסכי 

הצבעה

2הנרייטה סולד 4, באר שבעלאונרדו ב"שסניף באר שבע

1דרך הים 7, אילתהרודס אילתסניף אילת

3בעלי מלאכה 26 )קשת אמצעית( קומה 2, חיפהסניף הלשכה - צ'ק פוסט

3דוד אלעזר 10, חיפהבניין אלמוג חיפה

3יונתן החשמונאי 1, עכומלון רימונים חוף התמרים עכו

2החרמון 2, נצרת עיליתמלון פלזה נצרת עלית

2הבנים 1, טבריהלאונרדו פלזה טבריהסניף טבריה

2שדרות הים התיכון 1, אשדודלאונרדו אשדוד

2טרם נקבע מיקום מדויקאשקלון

3המאה ועשרים 6, ראשל"צLAGO אירועיםסניף ראשל"צ

2הכישור 2, רחובותמרכז גישותסניף רחובות נס ציונה

2רמת ים 60, הרצליהמלון דניאל הרצליהסניף השרון

2אוסישקין 1, נתניהלאונרדו פלזה נתניהסניף חדרה וסניף נתניה

3מוטה גור 4, פתח תקווהמלון פרימה פתח תקווהסניף פתח תקווה

2טרם נקבע מיקום מדויק ירושליםסניף ירושליםמחוז ירושלים

3פרץ ברנשטיין 7, רמת גןכפר המכבייה א'

3פרץ ברנשטיין 7, רמת גןכפר המכביה ב'

2דרך בן גוריון 99, בת יםלאונרדו סוויטות בת-יםסניף חולון-בת-ים

3ד"ר ג'ורג' וייז 24, ת"אקמילו אירועים

2המסגר 42 קומה 9 כיתת ערבה, ת"אלשכת סוכני הביטוח

סניף אשדוד אשקלון

מחוז תל-

אביב

סניף תל-אביב

סניף חיפה

מחוז דרום

מחוז הצפון

מחוז השפלה

מחוז השרון

סניף בני ברק וסניף ר"ג-גבעתיים

 

 

 בברכת הצלחה למתמודדים, .2

 

 

 

 בברכה, 

 איתן הברמן, עו"ד          

 יו"ר ועדת הבחירות         


