የክኔሴት ማዕከላዊ የምርጫ ኮሚቴ

ועדת
הבחירות
המרכזית
לכנסת
የማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽንን በመወከል የመረጃ ወረቀት - የምርጫ ቦርድ ምርጫዎች

"ቀኑን ፣ የዴሞክራሲን ጊዜ አናጣም ፣ ይህ ህይወታችን የተገናኘው ዲሞክራሲ ነው ፣ ይህ እኛ
የማንተው ዲሞክራሲ ነው ፣ ይህ በብልህነት ያለው ዲሞክራሲ ነው ፡፡ ነገ ትወስናለህ ፣ ነገ ትወስኛለሽ
፣ ነገ ሁላችንም ሁላችንም ለክርሰቲቱየክኔሴት
ማን እንደሚመረጥ ማዕከላዊ
እንወስናለን። በሚቀጥለው
ቀን እና
የምርጫ
ኮሚቴ
በሚቀጥሉት ቀናት በእስራኤል አገር እና ህብረተሰብ ውስጥ ምን እንደሚደረግ ማን እንደሚወስን
እንወስናለን "፡፡

(የተከበሩ ፍትህ ሚሳኤል ቼሽን የአስራ ስድስተኛው የፓርላመንት ማዕከላዊ ምርጫ ኮሚቴ ሊቀመንበር)

የማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽንን በመወከል የመረጃ ወረቀት

ወደ ፓርላመንት የመምረጥ ዘዴ መርሆዎች

- የ ም ርጫ ቦ ርድ ም ር ጫ ዎ ች

"ቀኑን
የተገናኘው
ነው ፣ ይህ እኛ
የመሠረታዊ ሕግ ክፍ
ል 4፦፣ፓየዴሞክራሲን
ርላመንት የምርጊዜ
ጫ ዘአናጣም
ዴን የሚወ፣ስይህ
ነው የህይወታችን
ፓርላመንት ም
ርጫን ነው ዲሞክራሲ
፡፡
የማንተው
ዲሞክራሲ
ነው
፣
ይህ
በብልህነት
ያለው
ዲሞክራሲ
ነው
፡፡
ነገ
ትወስናለህ
፣ ነገ ትወስኛለሽ
ምርጫዎቹ በውሳኔው መሠረት የሚከተሉት ናቸው፦
፣ ነገ ሁላችንም ሁላችንም ለክርሰቲቱ ማን እንደሚመረጥ እንወስናለን። በሚቀጥለው ቀን እና
ማን እንደሚወስን
እንወስናለን "፡፡

• ሁሉም - ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የአገሪቱ ዜጎች በሙሉ በምርጫ የመምረጥ
መብት አላቸው ፡፡ በሚቀጥሉት ቀናት በእስራኤል አገር እና ህብረተሰብ ውስጥ ምን እንደሚደረግ

 ዜግነት - አጠቃላይ የእስራኤል አገር የምርጫ ውጤቶችን ለማስላት ሲባል እንደ አንድ የምርጫ
(የተከበሩ
ክልል ይቆጠራል
፡፡ ፍትህ ሚሳኤል ቼሽን የአስራ ስድስተኛው የፓርላመንት ማዕከላዊ ምርጫ ኮሚቴ ሊቀመንበር)
ድምጽ
 ቀጥተኛ - የምርጫው
ወደ ፓርላውጤት
መንትበቀጥታ
የመምበመራጩ
ረጥ ዘ ዴ
መማለትም
ርሆዎችያለ መካከለኛ መራጮች
እና ያለ የውክልና ስልጣን የሚወሰን ነው ፡፡
መሠረታዊመራጭ
ሕግ አንድ
ክፍልድምጽ
4፦ ፓ
ርላመ፡፡ንበምርጫዎች
ት የምርጫ ላይ
ዘዴተጽዕኖ
ን የሚለማሳደር
ወስነው የፓርላመንት ምርጫን ነው ፡፡
አለው
 እኩልነት - የእያንዳንዱ
ምርጫበችሎታቸው
ዎቹ በውሳኔእኩል
ው መናቸው
ሠረት፡፡የሌላው
ሚከተበምርጫ
ሉት ናቸውስጥ
ው፦ የእኩልነት ገጽታ
ሁሉም መራጮች
በፓርላመነት ምርጫ• ውስጥ
የእጩዎች
ዕድሎች
የመጠበቅዜጎች በሙሉ በምርጫ የመምረጥ
ሁሉምየሚወዳደሩ
- ዕድሜያቸው
18 ዝርዝር
እና ከዚያ
በላይእኩልነት
የሆኑ የአገሪቱ
ግዴታ ነው ፡፡
መብት አላቸው ፡፡
 ሚስጥራዊነት - የምርጫዎች ሚስጥራዊነት በመረጡት ላይ ጫና እና ኢ-ፍትሃዊ ተጽዕኖዎችን
ለመከላከል የታሰበ
ይህም
እንደ ፍላጎቱ
እና የግል አስተያየቶቹ
እንዲመርጥ
ሊያደርግ
 ሲሆን
ዜግነት
- አጠቃላይ
የእስራኤል
አገር የምርጫ
ውጤቶችን
ለማስላት ሲባል እንደ አንድ የምርጫ
ይችላል ፡፡
ክልል ይቆጠራል ፡፡
 ምጣኔዎች - በፓርላመንት ውስጥ የወንበሮች ምድብ ለእያንዳንዱ ዝርዝር በተሰጠው የድምፅ
 ቀጥተኛ
ምጣኔ ላይ የተመሠረተ
ነው ፡፡ የምርጫው ውጤት በቀጥታ በመራጩ ድምጽ ማለትም ያለ መካከለኛ መራጮች

-

የ 24 ኛው_ የክኔሲት ምርእና
ጫ ያለ የውክልና ስልጣን የሚወሰን ነው ፡፡
 እኩልነት - እያንዳንዱ መራጭ አንድ ድምጽ አለው ፡፡ በምርጫዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
በኒሳን 5731/ 10 - መጋቢት 23 ቀን 2021 ዓ.ም ይካሄዳል።
ሁሉም መራጮች በችሎታቸው እኩል ናቸው ፡፡ ሌላው በምርጫ ውስጥ የእኩልነት ገጽታ
በፓርላመነት ምርጫ ውስጥ የሚወዳደሩ የእጩዎች ዝርዝር ዕድሎች እኩልነት የመጠበቅ
ግዴታ ነው ፡፡
 ሚስጥራዊነት - የምርጫዎች ሚስጥራዊነት በመረጡት ላይ ጫና እና ኢ-ፍትሃዊ ተጽዕኖዎችን
ለመከላከል የታሰበ ሲሆን ይህም እንደ ፍላጎቱ እና የግል አስተያየቶቹ እንዲመርጥ ሊያደርግ
ይችላል ፡፡
 ምጣኔዎች - በፓርላመንት ውስጥ የወንበሮች ምድብ ለእያንዳንዱ ዝርዝር በተሰጠው የድምፅ
ምጣኔ ላይ የተመሠረተ ነው ፡፡

የ 24 ኛው_ የክኔሲት ምርጫ
በኒሳን 5731/ 10 - መጋቢት 23 ቀን 2021 ዓ.ም ይካሄዳል።

ועדת
הבחירות
המרכזית
לכנסת

የመምረጥ መብት
የመምረጥ መብት በመሰረታዊ ሕግ ክፍል 5 ውስጥ የተቀመጠው ህገ-መንግስታዊ መብት ነው።
ፓርላመንት_ ይህ መብት የሚከተለው ቅድመ ሁኔታ ለተሟላለት እያንዳንዱ የእስራኤል ዜጋ ይሰጣል ፡
፡
• በፓርላመንት ምርጫ ቀን ዕድሜው አስራ ስምንት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ (የተወለደው
በእ.ኤ.አ. ከ12.04. 2003 ዓ.ም ወይም ከዚያ በፊት) የተወለደ ከሆነ ነው ፡፡
• እሱ በሕዝቦች ምዝገባ ውስጥ እንደ እስራኤል ዜጋ በመራጭ ምዝገባ ውስጥ ተመዝግቧል ፣ ከ 18
ኛው የሺባት 5771 (2021.1.28;)
• እሱ እንደ እስራኤል ነዋሪ ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን በእስራኤል ውስጥ ስሙ እና አድራሻው በሕዝብ
ቁጥር ምዝገባ ውስጥ ይገኛል ፡፡
በመራጮቹ የመዝገብ ደፍተር ወይም ፒኒካስ ውስጥ ስምዎ መመዝገቡንና የሚመርጡበትን ቦታ
በኢንተርኔት ማወቅ የቻላል ፡፡ እንዲሁም የስልክ መረጃ ማዕከልን ፣ ፋክስን ወይም የጽሑፍ መልእክት
በመጠቀም የምርጫውን ቦታ ማወቅ ይችላሉ ፡፡ በማብራሪያ አማራጮች ላይ ያለው መረጃ በአገር
ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረ ጣቢያ ላይ ይታያል ፡፡
የት እንደሚመረጥ
• እንደአጠቃላይ ፣ ማንኛውም መራጭ ድምጽ መስጠት የሚችለው በሚኖርበት የምርጫ ጣቢያ ብቻ
ነው ፡፡ ይህ የምርጫ ዋና መርህ ምርጫዎችን በትክክል እና በብቃት ለማከናወን የታቀደ ነው ፡፡
ሆኖም የኮሮና ቫይረስ መስፋፋቱ ባጋጠመው አደጋ ምክንያት የተረጋገጡ ህመምተኞች በኮሮናው
ውስጥ ላሉት ህመምተኞች በሚሰጡት ምርጫ ላይ ድምጽ የሚሰጡ ሲሆን በተናጥል የተያዙት ደግሞ
በተናጥል ለሚፈልጉት በተለየ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ድምጽ ይሰጣሉ ፡፡
• እንደተገለፀው በአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ድርጣቢያ በ
/bocharim/moin/apps/il.gov.www://https እያንዳንዱ መራጭ የፈለገውን የምርጫ አድራሻ ማወቅ
ይችላል ፡፡ በተጨማሪም ፣ ለእያንዳንዱ መራጭ ፣ ለተመዘገበው ስያሜ ፣ የተገናኘበትን የምርጫ ቦታ
የሚገልጽ መልእክት ይላካል ፡፡
እንዲሁም ለምርጫ ቀን የጥሪ ማዕከል እየተዘጋጀ ሲሆን ፣ በዕብራይስጥ ፣ በአረብኛ ፣ በሩስያኛ
፣ በአማርኛ እና በእንግሊዝኛ በስልክ ቁጥር 1-800-201-179 መደወል ፣ በስልክ ቁጥር 0508085445 ወይም በፋክስ በ 1-800-201-087 መለዕክት መላክ ይቻላል።
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• ከድምጽ መስጠቱ እስር ደንብ ልዩ ሁኔታዎች - የምርጫ የምርጫ ህጉ መራጩ በተመዘገበበት
የምርጫ ጣቢያ ለመድረስ ዓላማ እንቅፋት በሚሆንበት ሁኔታ ከድምጽ መስጠቱ ደንብ ጋር የማይካተቱ
በርካታ ልዩነቶችን ይደነግጋል ፡፡ ለምሳሌ በአካላዊ ሁኔታቸው በእንቅስቃሴ ውስን የሆኑ ፣ በሆስፒታል
የተያዙ ፣ እስረኛ ፣ ወታደር እና በውጭ ባሉ ዲፕሎማሲያዊ ተልእኮ ተወካይ የሆኑት (የተባዙ) ፣
እንደተጠቀሰው በቅርቡ በሚካሂደው የክኔሴት ምርጫ፣ በኮሮና መያዛቸው የተረጋገጡ ታካሚዎች እና
በልይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ የተባሉ ልዩ በሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ ይሰጣሉ ፡፡ እንዲሁም በቤት
አቮት (በአዝውንቶች መኖሪያ) ልዩ የምርጫ ጣቢያ ተዘጋጅቶ በህጉ መሰርት ያደረገ ምርጫ ይካሂዳል።
በእነዚህ አጋጣሚዎች ድምጽ መስጠት የሚከናወነው በውጭ (ባለ ሁለት) ፖስታዎች በመጠቀም በልዩ
የምርጫ ጣቢያዎች ነው ፡፡

_ በአካላዊ ሁኔታቸው የመንቀሳቀስ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ መራጮች በልዩ የምርጫ ጣቢያዎች
ድምጽ መስጠት የሚችሉ ሲሆን የመንቀሳቀስ እና ተንቀሳቃሽ የድምፅ መስጫ ተዘጋጅቷል ፣ ይህም
የመንቀሳቀስ አቅማቸው አነስተኛ ለሆኑ ሰዎች የሚስማማ ነው ፡፡

_ መራጩ መንቀሳቀስ የማይችል መሆኑን ከምርጫ ጣቢያው ኮሚቴ ፀሐፊ በጽሑፍ ያሳውቃል (የአካል
ጉዳቱ በግልጽ የማይታይ ከሆነ የአካል ጉዳቱን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ከሌለው) ፣ ከዚያም
በኋላ በዚህ የምርጫ ጣቢያ እንዲመርጥ ይፈቀድለታል፡፡
እባክዎን ያስተውሉ! ውጫዊ (ድርብ) ፖስታዎችን በመጠቀም ተንቀሳቃሽ የመንቀሳቀስ ችሎታ
ላላቸው መራጮች በሚደረስባቸው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች የመምረጥ አማራጭ የመንቀሳቀስ
አቅማቸው ውስን የሆኑ መራጮችን ለማመቻቸት እና የመምረጥ መብታቸውን እንዲጠቀሙ ለማስቻል
ነው ፡፡ የመንቀሳቀስ አካል ጉዳተኞችን አስመልክቶ የሐሰት መግለጫ ፣ መራጩ ባልተመዘገበበት
የምርጫ ጣቢያ ድምጽ ለመስጠት ዓላማው ተደራሽ በሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ከፍተኛ መጨናነቅ
ሊያስከትል እና እንደነዚህ ያሉ የአካል ጉዳተኞች መራጮች የመምረጥ አካሄድ ያበላሸዋል ፡፡ በዚህ
መሠረት በአካላዊ ሁኔታው በእንቅስቃሴ መገደቡን የሚያሳውቅ ፣ ግን ከላይ እንደተጠቀሰው ያልተገደበ
- ለስድስት ወር ወይም ለገንዘብ መቀጮ ይቀጣል።
ልዩ ተደራሽ የሆኑት የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙበት ቦታ በ *8354 የጥሪ ማዕከል እና በማዕከላዊ
ምርጫ ኮሚሽን ድርጣቢያ ላይ “ምርጫዎች እስከ 24 ኛው የምርጫ ቦርድ” በሚል ርዕስ ይገኛል ፡፡
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የምርጫው ቀን
የምርጫ ቀን የእረፍት ቀን ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በወቅታዊ እገዳዎች በማዕከላዊ ምርጫ
ኮሚሽን የሚወሰኑ የህዝብ ማመላለሻዎች እና ሌሎች የህዝብ አገልግሎቶች ግን እንደተለመደው ይሰራሉ
፡፡ ሙሉውን የአገልግሎቶች ዝርዝር በኮሚቴው ድርጣቢያ ላይ “ወደ 24 ኛው የፓርላመንት
ምርጫዎች” በሚለው ስር ይገኛል ፡፡
ባቡሮችን ጨምሮ፣ በረጅም ርቀት የህዝብ ማጓጓዣ በምርጫ ቀን ሁሉንም ዜጎች ለመጥቀም እና
ከተሳተፉበት የምርጫ ጣቢያ ርቀው የሚገኙ መራጮች የህዝብ ማጓጓዣዎች በነፃ ጥቅም ላይ
እንዲውሉ ይደረጋል፡፡ በዚህ ላይ ዝርዝር ጉዳዮች በኮሚቴው ድርጣቢያ ላይ ይታተማሉ ፡፡
በምርጫ ቀን የምርጫ ንፅህና ተቆጣጣሪዎች በማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽን ተቀጥረው የሚሰሩ ሲሆን
የድምፅ አሰጣጡ ሂደት በትክክል እና በመደበኛነት መከናወኑን ለማረጋገጥ የምርጫ ጣቢያውን
በበላይነት ይቆጣጠራሉ ፡፡ ተቆጣጣሪዎቹ ካሜራቸውን በሰውነቶቻቸው ላይ ይይዛሉ ፣ ሆኖም ግን
አስመሳይን ለመከላከል በጣም ልዩ በሆኑ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር ካሜራዎች መራጮቹን ፎቶግራፍ
ለማንሳት እንደማይጠቀሙ መግለፅ አስፈላጊ ነው ፡፡

የምርጫ ሰዓቶች
አብዛኛዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች በምርጫ ቀን ከቀኑ 00:07 ጀምሮ እስከ ምሽቱ 00 22 ሰዓት ድረስ
ይሰራሉ ፡፡ በአነስተኛ ማህበረሰቦች ውስጥ የድምፅ መስጫ ሰዓቶች ከቀኑ 00፡08 ሰዓት እስከ ምሽቱ
00 20 ሰዓት ድረስ እንደ ሆስፒታሎች እና እስር ቤቶች እና የማቆያ ማዕከላት ናቸው ፡፡ በተጠቀሰው
የመዝጊያ ሰዓት የምርጫ ጣቢያዎች በሮች ይቆለፋሉ ፡፡ በለይቶ ማቆያ የመቀመጥ ግዲታ ያለባቸው እና
ለተረጋገጡ የኮሮና ሕመምተኞች የድምፅ መስጫ ሰዓቶች ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት
ይሆናል። በልዩ ማዕቀፎች እና በቤት አቮት ውስጥ የምርጫ ሰዓቶች በማዕቀፎቹ እና በማዕከላዊ ምርጫ
ኮሚሽን ድርጣቢያ ላይ ይታተማሉ ፡፡ በሮቹ ከመዘጋታቸው በፊት ወደ ምርጫ ጣቢያው የገቡት ግን
ገና ድምጽ ያልሰጡ - የምርጫ ጣቢያው የመዝጊያ ጊዜ ቢያልፍም የመምረጥ መብት አላቸው ፡፡

ድርብ ፖስታዎችን በመጠቀም ድምጽ መስጠት
እንደተገለፀው መራጩ ከተመዘገበበት የምርጫ ጣቢያ ውጭ ድምፁን የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ያሉ
ሲሆን ይህ ደግሞ መራጩ በተመዘገበበት የምርጫ ጣቢያ እንዳይገኝ ሲከለከል ብቻ ሲሆን ህጉ ደግሞ
ያንን ይደነግጋል ፡፡ ከዚህ መከላከል ውጭ እንዲመርጥ ይፈቀድለታል ፡፡ (ለምሳሌ ወታደሮች ፣
በሆስፒታል ውስጥ የተኙ ፣ በተደበደቡ ሴቶች መጠለያዎች የሚቆዩ ሴቶች ፣ እስረኞች እና የቤት
እስረኞች ወዘተ) ፡፡
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በእነዚህ አጋጣሚዎች ግልጽ ያልሆነ የድምፅ መስጫ ፖስታ የግል ዝርዝሩ በተፃፈበት በውጭ (ድርብ)
ፖስታ ውስጥ ይገባል ፡፡በምርጫው ቀን ማብቂያ ላይ ሁሉም የውጪ ፖስታዎች ተሰብስበው መራጩ
የመምረጥ መብት እንዳለውና ከአንድ ጊዜ በላይ እንዳልመረጠ ቼክ ይደረጋል ፡፡
ከዚህ ምርመራ በኋላ ብቻ የውጪ ፖስታዎች ይከፈታሉ፣ እና (የውስጠኛው) የምርጫ
ፖስታዎች ተሰብስበው በክኒሴት ውስጥ በሚገኙ የቆጠራ ኮሚቴዎች ይቆጠራሉ ፣ እንደ ተራ የምርጫ
ኮሚቴዎች ባሉ ኮሚቴዎች ይቆጠራሉ።

ለፓርላመንት የምርጫ ካርድ
በእስራኤል ውስጥ የኬንሴት ምርጫ የእጩዎች ዝርዝር ምርጫዎች ፣ በአንድ ወይም በብዙ ወገኖች
የቀረበ ነው። እያንዳንዱ ዝርዝር አንድ ፊደል ወይም ከዚያ በላይ ፊደላት እንዲሁም ቅጽል ስም አለው
፡፡ የዝርዝሩ ፊደላት እና ቅጽል ስሙ በምርጫ ወረቀቱ ላይ ይታያሉ ፡፡
የእጩዎች ዝርዝር ቅጽሎች እና ደብዳቤዎች በፕሬስ እና በማዕከላዊ ምርጫ ኮሚሽን ድርጣቢያ ላይ
ታትመዋል ፡፡

የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶች
መራጩ ከሚከተሉት የመታወቂያ መንገዶች ውስጥ አንዱን በመጠቀም ለምርጫ ጣቢያ ኮሚቴ ፀሐፊ
በመለየት ይለያል ፦
• የምስክር ወረቀቱን የያዙትን ፎቶ የያዘ መታወቂያ ካርድ፣
• ፎቶ ያለው ትክክለኛ የእስራኤል ፓስፖርት፣
• ፎቶ ያለው ትክክለኛ የእስራኤል የመንጃ ፈቃድ፣
• ፎቶን የሚያካትት ትክክለኛ የግል ወታደራዊ የምስክር ወረቀት (የተመዘገበ)፣
• የ 23 ኛው የፓርላመንት አባል የምስክር ወረቀት ፡፡
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1. አንዴ በመራጮቹ ዝርዝር ውስጥ አንዴ መራጩ “ምርጫው እስከ 24 ኛው የፓርላመንት
ምርጫ” የሚል ሰማያዊ ቀላል ሰማያዊ የምርጫ ወረቀት ይቀበላል ፡፡
2. መራጩ ብቻውን ወደ ምርጫ ሳጥን ይገባል ፡፡ ለዚህ ብቸኛው ብቸኛው ነገር መራጩ
በሕመም ወይም በአካል ጉዳት ምክንያት ተግባራዊ የምርጫ እርምጃዎችን ብቻውን ማከናወን
በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ፣
በዚህ ሁኔታ መራጩ በድምጽ አሰጣጡ ሂደት ውስጥ እሱን የሚረዳ አጃቢ ሊያመጣ
ይችላል ፡፡ አስተናጋጁ መራጩ በሚኖርበት የአረጋውያን መንከባከቢያ ቤት ወይም ሌላ ተቋም
ዳይሬክተር ወይም ሠራተኛ አይሆንም እንዲሁም በምርጫ ቀን ከሁለት መራጮች በላይ
አያጅባቸውም፡፡
3. የሁሉም እጩዎች ዝርዝር የምርጫ ወረቀቶች ከመራጩ ፊት ይቀርባሉ ፡፡ በተጨማሪም
በምርጫ ሳጥኑ ውስጥ ነጭ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አሉ - ባዶ እና ሰማያዊ ብዕር ፡፡ መራጩ
የምርጫ ወረቀት ይመርጣል ፣ አንድ የምርጫ ወረቀት ብቻ ፣ በላዩ ላይ ደብዳቤ እና እሱ
ለመምረጥ የወሰነበት የቅፅል ስም በተፃፈበት የምርጫ ሳጥን ውስጥ ያስገባል ፡፡ መራጩ
ፖስታውን መዝጋት አለበት ፡፡
መራጩም ከታተመው የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ጎን ለጎን ባዶ ነጭ የድምፅ መስጫ
ወረቀት ሊጠቀም ይችላል ፣ በእራሱ የእጅ ጽሑፍ (በዕብራይስጥ ወይም በአረብኛ ብቻ)
የዝርዝሩን ደብዳቤ ወይም እሱ የያዘበትን ዝርዝር ደብዳቤ እና ቅጽል ስም ይጽፋል ድምጽ
እየሰጠ ነው ፡፡
ማወቅ አስፈላጊ ነው! በመራጭው ያልተጻፈ ነጭ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ፣ በሰማያዊ
ብዕር ፣ ፊደል ወይም ፊደልና የእጩዎች ዝርዝር ቅጽል ልክ ያልሆኑ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች
ናቸው ፡፡ እነሱ አይቆጠሩም እና ልክ ባልሆኑ ድምጾች ቆጠራ ውስጥ ይካተታሉ ፡፡
4. በድምጽ መስጫ ሳጥኑ ውስጥ አንድ ድምጽ ብቻ ማስገባት አለበት ፡፡ ተመሳሳይ ዝርዝር ሁለት
ወይም ሶስት የድምጽ መስጫ ወረቀቶች በፖስታው ውስጥ ከተገኙ ድምጹ አይሰረዝም
(በእርግጥ አንድ ድምጽ ብቻ ግምት ውስጥ ይገባል) ፣ ግን ከሦስት በላይ ተመሳሳይ
የምርጫዎች ወይም የምርጫ ወረቀቶች ለተለያዩ ዝርዝሮች በፖስታ ውስጥ ከተገኙ ፣ ድምጹ
ይሰረዛል ፡፡
5. መራጩ በእጁ ላይ ፖስታውን ዘግቶ የምርጫውን ሳጥን ለቆ ይወጣል ፣ ወደ ድምጽ መስጫ
ሳጥኑ ይሄዳል እና በድምጽ መስጫ ኮሚቴው አባላት ፊት ፖስታውን በገዛ እጁ ወደ ድምፅ
መስጫ ሳጥኑ ውስጥ ያስገባል ፡፡
ከዚያ ያቀረበውን የመታወቂያ መንገዶች ይመለሳሉ ፡፡
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የ ምር ጫውጤቶች

የ ማገ ጃውን መቶኛ ያ ለ ፈ ማን ኛ ውም የ ዕ ጩዎች ዝር ዝር ፣ ማለ ትም ከ ጠቅላ ላ ው
ብቁ ከ ሆኑ ት ድምጾ ች ቢያ ን ስ 25.3% የ ተቀበ ሉ ፣ በ መቀ መጫዎች ስ ር ጭት ላ ይ
ተፋሉ
፡ ፡ቶች
የምይሳ
ርጫ
ውጤ
1. የ ሁሉም ተሳ ታፊ ዝር ዝሮች ጠቅላ ላ ተቀባ ይነ ት ያ ላ ቸውድምጾ ች በ 120
ይከ ፈላ ሉ የ ተገ ኘ ውቁ ጥር “ዳ ሰ ሳ ጥና ቱ” ነ ው።
የማገጃውን መቶኛ ያለፈ ማንኛውም የዕጩዎች ዝርዝር ፣ ማለትም ከጠቅላላው ብቁ ከሆኑት
ድምጾች
ቢያንስ
፣ በመቀመጫዎች
ስርጭት
2. እ ያ
ን ዳ ን25.3%
ዱ የ እየተቀበሉ
ጩዎች ዝር
ዝር በ ምር መ
ራውውላይ
ስ ጥይሳተፋሉ
ካ ለ ውየ፡፡ድምፅ አ ሰ ራጭ
የ ተገ ኘተሳታፊ
ውን ጠቅላ
ላ ቁጠቅላላ
ጥር መተቀባይነት
ቀ መጫዎችያላቸው
ያ ሸ ንድምጾች
ፋል ፡ ፡በ 120 ይከፈላሉ የተገኘው
1. የሁሉም
ዝርዝሮች

ቁጥር
“ዳሰሳ
ጥናቱ”
3. ቀ
ሪ ዎቹ
ድምነው።
ፆ ች በ ሕጉ ድን ጋ ጌ ዎች መሠረ ት (በ “ባ ድር - ኦ ፈር ” ዘ ዴ
በ መባ ል በየእጩዎች
ሚታወቀዝርዝር
ውዘ ዴበምርመራው
መሠረ ት) በውስጥ
ዝር ዝሮቹ
ካ ከ ልአሰራጭ
ይከ ፈላየተገኘውን
ሉ ፡ ፡ ጠቅላላ
2. እያንዳንዱ
ካለው መ
የድምፅ
ቁጥር መቀመጫዎች ያሸንፋል ፡፡
3. ቀሪዎቹ ድምፆች በሕጉ ድንጋጌዎች መሠረት (በ “ባድር - ኦፈር” ዘዴ በመባል በሚታወቀው ዘዴ
መሠረት) በዝርዝሮቹ መካከል ይከፈላሉ ፡፡

የ መጀመሪ ያ ው(ኦ ሪ ጂና ል ) የ ዕ ብራይስ ጥ ጽሑፍ:
የ 24ኛውክኔ ሴት ማዕ ከላ ዊ የ ምር ጫኮሚቴ
www.bechirot.gov.il

የመጀመሪያው (ኦሪጂናል) የዕብራይስጥ ጽሑፍ:

የ24ኛው ክኔሴት ማዕከላዊ የምርጫ ኮሚቴ
www.bechirot.gov.il
የ 24ኛ ውክ ኔ ሴት ምር ጫኮ ሚቴ መረ ጃ ወረ ቀ ት የ አ ማር ኛ ትር ጉ ም በ ዓ ል ያ ና ቅ ሊጣ ሚኒ ስ ቴር በ መረ ጃ ና ኅ ትመትና ክ ፍል
አ ማካ ይነ ት የ ተዘ ጋ ጀ ሲሆን ለ አ ዲስ ገ ቢዎች አ ገ ል ግሎት ተብሎ ነ ው።
ኢየ ሩሳሌም 2021 - መብቱ የ ተጠበቀ ነ ው

የ24ኛው ክኔሴት ምርጫ ኮሚቴ መረጃ ወረቀት የአማርኛ ትርጉም በዓልያና ቅሊጣ ሚኒስቴር በመረጃና ኅትመትና ክፍል አማካይነት የተዘጋጀ ሲሆን
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