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 25-לבחירות לכנסת ה הודעה בדבר זכות היסעי בוחרים
 

הכנסת קבעה הסדר להסעת בוחרים בתחבורה  ,  לבחורזכות  המימוש    כדי להקל על 

 . חינםציבורית  

ההסדר  יחול בנסיעות בין יישוב אחד לאחר וחזרה. ועדת הבחירות לכנסת קבעה את  

 .  25- הפרטי ההסדר שיחול בבחירות לכנסת 

 

 : ההסעה תבוצע בשני סוגי תחבורה ציבורית

  15  מעל  בטווח שבקווים הסדירים בכל הארץ    -   קוויי אוטובוס בין עירוניים •

במספר    ק"מ. ציבורית  לתחבורה  מידע  במוקד  נסיעות אלו  על  *  8787מידע 

וללא צורך בהזדהות או בכרטיס    , ללא תשלוםחופשיתהנסיעה בקווים אלו  

 .יחויבו בתשלום ק"מ  15עד באוטובוס נסיעות  .נסיעה

זכאות   לך  יש  לאילת  אם  הערבה( מאילת    אולהסעה  לצומת  להירשם    )צפונית  יש 

 . 03-694888* או  2800במספרי טלפון    אגד"רישום מוקדם במרכז המידע הארצי של " 

 נסיעה ייעודי בקופות "אגד" . לאחר הרישום יהיה אפשר לקבל כרטיס 

 . וללא הגבלת טווחבכל הקווים   -רכבת ישראל  •

כדי לממש את ההסדר ברכבת ישראל, יש לקבל כרטיס ייעודי בקופות השירות או  

טלפון   במספר  הרכבת  במוקד  נוספים  פרטים  הרכבת.  שבתחנות  הכרטוס  במכונות 

5770  * 

)ו' חשוון    2022באוקטובר    31- הסדר הנסיעה יתחיל בערב שלפני הבחירות, כלומר ב

ירות בקווי האוטובוס והרכבת ביום  . ההסדר יסתיים בתום הש20:00התשפ"ג( בשעה  

 )ז' בחשוון התשפ"ג(.  2022בנובמבר  1חירות, בה
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כמו כן, ניתן לבדוק את מקום ההצבעה של כל בוחר בארץ באתר האינטרנט של ועדת  

בכתובת   המרכזית  הפנים  www.bechirot.gov.ilהכנסת  משרד  בכתובת     ובאתר 

www.moin.gov.il . 

 

 מרכזי מידע טלפוניים לבירור מקום ההצבעה 

 

 20:00-16:00משעה  23/10/22 'אביום 

 20:00-  16:00משעה  24/10/22 'בביום 

 20:00-  16:00משעה    25/10/22 ' גביום 

   20:00 - 16:00משעה  26/10/22 ' דביום 

 20:00 - 16:00משעה  27/10/22 ' הביום 

 08:00-12:00משעה  28/10/22 ביום ו' 

 20:00 - 16:00משעה  30/10/22 'אביום 

 22:00-  06:00משעה  31/10/22 ' בביום 

 22.00-  06:00משעה  1/11/22 'גביום 

 

 למענה בשפות הבאות:  1800-201-179 -  מספר מוביל

 ספרדית, אנגלית    אמהרית, , צרפתית, רוסיתעברית, ערבית, 

 

 1-800-201-187  -פקס' לכבדי שמיעההמספר 

 

   sms-  050-808-5445 מספר למודיעין  

 
 

ישראלי    תקף/דרכון  נהיגה  זהות/רישיון  תעודת  לקלפי  איתך  להביא  תשכח/י  אל 

תקפה.   צבאית  לבתקף/תעודה  להופיע   ,שימו  צריכה  התעודות  מסוג  אחת  על    כי 

 תמונה.

 

http://www.bechirot.gov.il/
http://www.moin.gov.il/

