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 רשימת מועמדים מחוז נציבות ויחידות ארציות - 2020בחירות 

 
 להלן רשימת המועמדים במחוז נציבות ויחידות ארציות. .1

 בתוך המשבצת שליד שם המועמד הנבחר על ידך. Xיש לסמן  .2

 (.מספר נמוך או גבוה יותר של סימונים יביא לפסילת טופס ההצבעה) שמות 10לסמן חובה  .3

ההצבעה. טופס שיישא כיתוב או סמן או להוסיף כל כיתוב על טופס זה להוציא סימון ל אין  .4

 יפסל.סימון נוסף, או שניתן יהיה לזהות את שולחו 
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