הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה 21 -
כתב הגשת מועמדות לחברת תנועה שאינו זכאי למימון הבחירות מהמדינה
לכבוד
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
הנדון :הגשת מועמדות בבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת ה 21 -
.1

אני הח"מ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1מס' ת.ז _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ המתגורר/ת
בכתובת________ __________________חבר/ת תנועת הליכוד ,בסניף הליכוד ביישוב
___________________ מגיש/ה בזה את מועמדותי בבחירות המקדימות ,של מועמדי
הליכוד לכנסת ה – ) .21סמן את בחירתך ב– x

ורשום בכתב ידך את שם המחוז שבו

אתה מבקש להתמודד (:
______ ברשימה הארצית
______ במחוז_______ 2

.2

אני מבקש/ת ליהנות מהבטחת ייצוג במסגרת הרשימה הארצית כדלקמן )סמן את
בחירתך ב – :(X
______ נשים
______ לא יהודים
______ עולים חדשים
אני מצהיר/ה בזה ,כי עליתי למדינת ישראל וזכיתי בתעודת עולה לאחר ה 1.1.83 -וכי
מועד עלייתי למדינת ישראל חל ביום __________ .מצ"ב צילום תעודת עולה.
______ צעירים
אני מצהיר/ה בזאת ,כי ביום הגשת המועמדות הייתי בן/ת  21שנים לפחות וכי במועד
האמור ,טרם מלאו לי  35שנים .תאריך הלידה שלי הוא ___________.
_______חרדי

.3

כיהנתי/לא כיהנתי בעבר ואיני מכהן/ת בתפקיד שר/ה או סגן שר או חבר/ת כנסת.3
כיהנתי כחבר כנסת כהונה אחת בלבד בכנסת ה .__________ -בעבר נבחרתי לכנסת

במסגרת

הרשימה

הארצית

ונהיתי

מהבטחת

ייצוג

לנשים חדשות  /לא

יהודים/עולים/צעירים.
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

.4

אני חבר/ת תנועת הליכוד לפחות שלוש שנים לפני הגשת מועמדותי זו ובמהלכם

א.

שילמתי לתנועה כסדרם את דמי החבר השנתיים .בכוונתי להגיש בקשה לקיצור
תקופת החברות המינימאלית בתנועה המקנה לחבר התנועה ,על פי חוקת הליכוד,
את הזכות

להיבחר4

אני זכאי/ת להיבחר לכנסת ה ,21 -לפי חוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב(

ב.

תשכ"ט .1969-לא קיימת כל הגבלה על זכותי להיבחר לתפקיד על פי חוקת תנועת
הליכוד ועל פי כל דין.
אני מאשר/ת בזאת ,כי קראתי וכי אני מודע לכל ההוראות הנוגעות לתרומות,

ג.

הגשת דוחות למבקר המדינה ,הוצאות וניהול חשבונות בבחירות מקדימות ,כפי
שנקבעו בחוק המפלגות תשנ"ב 1992-ובהנחיות מבקר המדינה ומתחייב/ת למלאם.
אני מאשר/ת בזאת ,כי קראתי וכי אני מודע/ת לכל ההוראות הנוגעות לסדרי

ד.

הבחירות המקדימות כפי שנקבעו בחוקת הליכוד ובתקנון הבחירות לבחירת מועמדי
הליכוד לכנסת ה – .21
ידוע לי ,כי הגשת הבקשה להצגת מועמדותי ,אינה מהווה אישור של מועמדותי

ה.
בבחירות.
.5

אני מצרף בזאת את המסמכים הבאים:

א.

אישור על תשלום דמי השתתפות בהוצאות הליכוד ,לצורך ארגון הבחירות המקדימות,
בסך של  ,₪ 7,000באמצעות שובר לפקודת הליכוד ששולם בבנק בדואר  /תשלום באמצעות
העברה בנקאית לפקודת הליכוד תנועה לאומית ליברלית ,בנק הדואר ,חשבון מספר
 / 7-532943תשלום באמצעות כרטיס אשראי יעשה במסירת הרשאה חתומה על ידי
המועמד לחיוב כרטיס האשראי הפרטי שלו.

הרשאה לחיוב כרטיס האשראי

אני החתום מטה __________________ מס' ת.ז ________________.מ
________________
חבר/ת תנועת הליכוד בישוב______________ ,נותן לכם בזה הרשאה לגבות באמצעות
כרטיס אשראי מסוג :ויזה /ישראכרד/מאסטרקארד ,אחר______________ )למעט כרטיס
דיינרס( ,שמספרו
______________________________________ ,שתוקפו עד ליום __________
 3ספרות אחרונות מגב הכרטיס ,דמי השתתפות בבחירות בסך של .₪ 7,000
אני מצהיר בזה ,כי הנני הבעלים הרשום של כרטיס האשראי וכי התשלום יעשה מחשבוני
הפרטי ,האישי ולא מחשבון של אחר או מחשבון של תאגיד.
ולראיה באתי על החתום:
_____________

___________

תאריך

חתימה

ב.
התקבלו .

שתי תמונות פספורט -ניתן לשלוח את התמונות לכתובת שלהלן ולוודא ,כי הן

KNESSET21@LIKUD.ORG.IL
 (1צילום תעודת זהות
 (2צילום תעודת

עולה5

ולראיה באתי על החתום:
________________ ________________ _________ __________
______
מס' טל'/סלו' מס' פקס
שם פרטי ושם משפחה כתובת E-mail
היום
_____________
חתימת המועמד/ת
לשימוש פנימי:
הבקשה נבדקה על ידי אגף המחשב ביום _______ ולהלן הערותיו:
החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה:21 -
 1על המועמד/ת לרשום את פרטיו האישיים בדיוק כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות ,שכן
כך הם יופיעו
ברשימת המועמדים.
 2מחוזות הבחירה הינם :הגליל והעמקים ,חיפה ,מישור החוף ,תל אביב ,דן ,ירושלים
מועצות אזוריות
רבתי ,שפלה ,הנגב ,יש"ע,

 3יש להקיף בעיגול את ההצהרה הנכונה
 4יש למחוק את ההצהרה שאינה מתאימה
 5יצורף רק על ידי מי שמבקש ליהנות מהבטחת ייצוג לעולים חדשים

