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אני הח"מ_______________1מס' ת.ז ______________ המתגורר/ת בכתובת________
__________________ חבר/ת תנועת הליכוד ,בסניף הליכוד ביישוב ______________
מגיש/ה בזה את מועמדותי בבחירות למזכירות הליכוד )סמן  xבמקום המתאים(
באזור הבחירה  ________ 2או באחד מהמגזרים הבאים:
______ מייסדים
______ לא יהודי ם :דרוזי ,מוסלמי ,נוצרי ,אחר_________________ )הקף בעיגול(
______ עולים חדשים:
אני מצהיר/ה בזה ,כי עליתי למדינת ישראל וזכיתי בתעודת עולה לאחר ה-
_______ וכי מועד עליי תי למדינת ישראל חל ביום __________.

.2

.3

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:
א.

אני חבר /ת תנועת הליכוד לפחות שנתיים מיום הגשת מועמדותי זו ובמהלכם
שילמתי לתנועה כסדרם את דמי החבר השנתיים

ב.

אני זכאי/ת להיבחר למזכירות התנועה ולא קיימת כל הגבלה על זכותי להיבחר
לתפקיד על פי חוקת תנועת הליכוד ועל פי כל דין.

ג.

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

ד.

אני מאשר/ת בזאת ,כי קראתי וכי אני מודע/ת לכל ההוראות הנוגעות לסדרי
הבחירות כפי שנקבעו בחוקת הליכוד ובתקנון הבחירות

ה.

ידוע לי ,כי הגשת הבקשה ,אינה מהווה אישור של מועמדותי.

אני מצרף בזאת את המסמכים הבאים:
א.

אישור על תשלום דמי השתתפות בהוצאות התנועה בארגון הבחירות ,בסך של 2,500
 ,₪באמצעות שובר לפקודת הליכוד ששולם בבנק בדואר.

ב.

צילום תעודת זהות

ג.

צילום תעודת עולה
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4.

המועד האחרון להגשת מועמדות בכתב הוא יום ה 27.5.14 -שעה  18:00במזכירות ועדת
הבחירות קומה  ,11בית ז'בוטינסקי תל אביב

ולראיה באתי על החתום:
______
היום

________________ ________________ _________ __________
מס' טל'/סלו' מס' פקס
שם פרטי ושם משפחה כתובת E-mail

_____________
חתימת המועמד/ת
לשימוש פנימי:
הבקשה נבדקה על ידי אגף המחשב ביום _______ ולהלן הערותיו:
החלטת ועדת הבחירות המרכזית:
 1על המועמד/ת לרשום את פרטיו האישיים בדיוק כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות ,שכן כך הם יופיעו
ברשימת המועמדים.
 2אזורי הבחירה הינם :הגליל והעמקים ,חיפה ,מישור החוף ,תל אביב ,דן ,ירושלים רבתי ,שפלה ,הנגב ,יש"ע,
מועצות אזוריות
 3יצורף על ידי חבר המגיש את מועמדותו במגזר העולים החדשים

