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 00650020: رقم مرجع
 2020شباط   16, القدس

 توضيح للصحفيين: 

 من خارج البالد عملية التصويت

 
شباط في تمام الساعة العاشرة مساًء حسب التوقيت المحلي في إسرائيل، سوف   18يوم الثالثاء، الموافق . 1

 دولة إسرائيل خارج البالد.   في البعثات المنتدبة عن 23-كنيسيت التبدأ اإلنتخابات لل

 ويلينغتون. –السفارة اإلسرائيلية في نيوزلندا في  هو الوفد المتواجدالوفد األول الذي سيفتتح اإلنتخابات 

ساعة حتى إغالق صناديق اإلقتراع في الساحل الغربي في   32ومن هنالك سوف تستمر اإلنتخابات ما يقارب 

في تمام  2020شباط  20س، يوم الخميس الموافق تاريخ وس أنجلوالمتحدة، سان فرنسيسكو ولالواليات 

 الساعة السادسة صباًحا.  

إكتشف قسم . 22-مع إنتهاء فترة اإلنتخابات للكنيسيت ال خالل فترة قصيرة إستخالص النتائججزء من . 2

جديد لخدمة الناخبين  صندوق إقتراع  األصوات الخاصة بمساعدة مركز الخدمات اللوجيستية للجنة اإلنتخابات

خارج البالد يستخدمون  % من البعثات90ق هو حجمه الصغير. أفضلية هذا الصندوالمتواجدين خارج البالد. 

   راع الجديدة. تصناديق اإلق

مندوبو  :همويحق لهم التصويت في صناديق اإلقتراع خارج البالد  الدولة المتواجدون خارج البالد . موظفو3

 .إلسرائيلرين هايسود، مندوبو الوكالة الصهيونية ومندوبو الصندوق الدائم كي

ات المركزية من أجل إتمام عملية اإلنتخابات في البعثات، . هنالك تعاون بين وزارة الخارجية ولجنة اإلنتخاب4

 ل صناديق اإلقتراع من وإلى البالد.  وايصا

 كما يلي: تالسابقتين، نسبة التصويت في مقرات خارج البالد كاناإلنتخابات خالل دورتي . 5

 : 21-أ. إنتخابات للكنيسيت ال    

 . % 76صّوت ناخبين   5086من مجمل        

 :  22-ب. إنتخابات للكنيسيت ال    

 %. 69ناخبين صّوت  5086من مجمل        

 .  23-خارج البالد في اإلنتخابات للكنيسيت ال ي حق االقتراعذومن ناخب  5000هنالك . 6

 خارج موعد إفتتاح وإغالق صناديق اإلقتراع يراقبلجنة اإلنتخابات المركزية، قسم األصوات الخاصة، . 7

حول كل  " التي سوف توفر خدمات للقنصليات خارج البالد "غرفة عمليات وزارة الخارجية سوف توفر. البالد

 رات اإلقتراع خارج البالد.علق بتشغيل مقموضوع  يت

مصّوت ولذلك   800يوجد أكبر عدد مصّوتين. متوقع ما يقارب في القنصلية المتواجدة في نيويورك . 8

 إقتراع.   يوضع صندوقاس

mailto:v_bech_dover7@knesset.gov.il
mailto:pniot.bechirot@knesset.gov.il
http://www.bechirot.gov.il/


 
 

                                                                            

 لجنة اإلنتخابات المركزية
23  –للكنيسيت ال   

 

1532-5093870: فاكس , 02-9610564 هاتف, 91950 القدس ميكود ,ديوان الناطق بإسم اللجنة اإلنتخابات المركزية   
 

v_bech_dover7@knesset.gov.ilmail: -e 
pniot.bechirot@knesset.gov.il 

www.bechirot.gov.il  
3https://www.facebook.com/bechirot2 

 

بياوندا، عاصمة  فارة المتواجدة في سالعاصمة أوغاندا باإلضافة إلى  إلسرائيلية المتواجدة فيفي السفارة ا

 ويعتبروا المقرات مع أقل عدد مصوتين. ناخبين في كل مقر من المقرات.  4رون يتواجد فقط يماكال

ت إلسرائيل حيث سيتم ايصالها للكنيسصناديق اإلقتراع ر . مع إنتهاء التصويت خارج البالد، سوف يتم إحضا9

 بشكل آمن. 

 . مرفق أدناه صورة لصندوق إقتراع10
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