
 ציפי לבני -יום בחירות לו"ז 

 )עידו נתן ויעל סיני(מבנה תנועה: 

  התנועה המשותפת תתבסס על רכבים פרטיים בהם ייסעו אנשי הצוות ממותגים
 בחולצות.

  לשינוע המתנדבים. )יעל סיני(.שני רכבים מסחריים שיועדו 
 יוצרת מודיעין לפני הגעה לאירועים. 2: בראשות טל נחומסון + חוליה מקדימה 
 8  רכבים שמחולקים לשתי קבוצות, קבלה ודילוג לנקודה הבאה בריצרץ, לכל קבוצה

 יהיה רכז אחראי שיש לו כתובות, רשימת קשר, ציוד מלווה. )עידו ויעל(
  לביצוע סיור במקומות בילוי במידה ויהיו כאלה. )עידו נתן(בכל עיר תבחן אפשרות 

 
 

 : )יעל סיני(ציוד

 20  ,בידורית,  2שישיות מים, מגאפון,  6, חולצות 50דגלי המחנה הציוני,  10דגלי ישראל
 פלאיירים, מדבקות דש, סיכות, מטענים.

 15 )מירסים )חן אגא מול דני 
 מתנדבים 30 -באחריות דני אזולאי ציוד לכ. 
 .)חן אגא: משיכת ציוד לחולית מתנדבים ולצוות לבני )חולצות, דגלי ישראל 
  רכבי ואן. –רכבים לפעילים 

 
 )עופר נוימן, רועי נוימן ותמי שנקמן(תקשורת והסברה : 

 .מטה הסברה מעביר תדרוך מוקדם לכתבים על לו"ז 
  נוכחות דובר הרצוג ולבני על האוטובוס בכל היום. –אוטובוס תקשורת מלווה 
  :שישיות מים + סנדביצ'ים למהלך היום )תיאום משיכה מול דני אזולאי(. 3ציוד 

 
  )שירלי הלר(מתנדבים: 

 15 העברת שמות ומספר טלפונים יאיר יצהר(.. מתנדבים צעירים להרצוג 
 7  + מטה אנגלו )העברת שמות לחן אגא(. 4פעילים בליך 

 
 : )טל נחומסון(רשימות

  רשימת אנשי קשר, רשימת טלפונים עוזרים של ח"כים, רשימת כתובות קלפיות בכל עיר
 שנגיע אליה עם דירוג פנימי בין ריכוזי הקלפיות.

 .דירוג קלפיות בכל עיר ומציאת קלפיות נבחרות + כתובות + אנשי קשר 
  ,שמות, אנשי קשר(.הכנת דפי מידע ליו"ר ולרכבים לקראת כל קלפי )כתובות 

 
 : )עידו נתן(מטה אישי

 .)ליווי על בסיס רכבים פרטיים. )חן אגא חלוקת מכשירי קשר, חולצות ופק"ל לכל רכב 
 .)חולצות )חן אגא לדאוג לחולצות לכל הצוותים 
  דניאל אריאב(. 18:00חלוקת צוותים ורכבים פרטיים עד יום שני( 

 
 (+ חן אגא יאיר יצהרלו"ז צוות מלווים ומקדימות: )

 .)יום שני בערב הכנת רכבים )רכבים פרטיים יגיעו בשלישי בבוקר 
 06:45 .הגעת מתנדבים למטה 
 07:15 .יציאה לכיוון הבתים של יו"ר 
 07:30 .התכנסות מחוץ לבתים/קלפיות הצבעה 

 
 


