
 במאי 13 באייר, כ״ב ,ב׳ ביום
 להסתדרות. הבחירות יתקיימו

 לביתך נשלחה אלה בימים
 כתובת ובה לבוחר״ ״הודעה
 תצביע. בה הקלפי

 לבוחר הודעה קיבלת טרם אם
 מגוריך, במקום הפועלים למועצת פגה
 שלך. הקלפי מיקום את לודא תוכל שם

 חשובה, הצבעתך זו בתקופה במיוחד
עליה! שמור — להסתדרות יד תן

י לזכור חשוב
ח ת ק ס א ק ת. חבר פנ תדרו הס  ה

להצביע. תוכל לא בלעדיו

 תצביע כך
בקלפי:

 ההסתדרות חבר פנקס את הצג לקלפי בבואך
הקלפי. ועדת חברי בפני
ה - יתןלך הקלפי ועדת יו״ר פ ט ע מ  לבחירות •

ת לועידת תדרו ס ה ה
ה פ ט ע מ  לבחירות •
הפועלים למועצת

משתייך. הינך אליה
טפה  לבחירות •מע
- נעמ״ת לועידת
ההסתדרות. לחברות

 לבחירה •מעטפה
ת לועידה אי קל ח  ה

 ולחקלאים העובדת ההתישבות לחברי (רק
בחירה). זכות בעלי

נפרדת. במעטפה הצבעה כל •
בלבד. אחד פתק שים מעטפה בכל •
 - ההצבעה בתא אזלו שבחרת הרשימה פתקי אם •

שבחרת. הרשימה שם את עליו ורשום לבן פתק קח
לב: שים

 בבחירות המתמודדת סיעה כל לא
 בבחירות גם מתמודדת ההסתדרות לועידת

 נעמ״ת. לועידת או הפועלים למועצת
 - בחירות באותן מתמודדת שאינה סיעה של פתק

יפסל.
זכור!
 הבוחרים בפנקס המופיע בשם טכני שיבוש

 אחר, טכני שיבוש כל או הזהות תעודת במספר או
להצביע. זכותך את פוסל איננו

אם
 הבחירות ביום

 מחוץ תהיה
מגוריך לאיזור

 תהיה לא הבחירות ביום אם
 להצביע תוכל מגוריך, באיזור
״עוברים״. בקלפי

״ן, נמצאות ״עוברים״ קלפיות ,׳ .
״ הארץ ברחבי הפועלים מועצות בכל | 0׳
 מקומי. פרסום פי על נוספים במקומות וכן

 להצביע תוכל ״עוברים״ בקלפי
הסתדרות. של חבר פנקס באמצעות ורק אך

 תהיה הבחירות ביום אם
 הבראה, בית בבית־חולים,

אבות בית או
 הבחירות ביום תהיה אם

 בבית-חולים,
 אבות בית או הבראה בית

 במקום להצביע תוכל
 פנקס באמצעות

 הסתדרות. חבר
 תוצבנה מיוחדות קלפיות

 בבתי־הבראה בבתי-חולים,
אבות. ובבתי

 הבחירות ביום אם
צבאי במחנה תהיה

 ואזרח מילואים איש קבע סדיר, חייל כל
 בקלפיות להצביע יוכל צה״ל עובד

:באמצעות צה״ל במחנות שתהינה
הסתדרות חבר פנקס •
לבוחר הודעה או •
זהות תעודת או •

אזרחיות בקלפיות יצביעו חיילים
ורק אך

ההסתדרות. של חבר פנקס באמצעות

 בחירה זכות לבעלי
)0כהחקלאית לועידה

 החקלאית, לועידה ההצבעה
 המיוחדת הרשימה לפי
 להצביע זכאים של

 החקלאית לועידה
 שבקיבוצים, בקלפיות

במושבים,
 השיתופיים במושבים
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הסתדרות, חבר
 בן, תלויה הבחירות הצלחת

 והשקט הטדר על שמור
!ההצבעה ובמהלך בקלפיות

להצביע בוא בהא• ו3ב~
עליה! ווו311להםהדרוה-ו •ד הן

ההסתדרות. של המרכזית הבחירות ועדת ע״י מוגש
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