סופי

הליכוד ,תנועה לאומית ליברלית
הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לראשות המועצה בבני עייש
בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום ה22/10/13 -
הודעה על קיום הבחירות
הריני מתכבד להודיע בזה לחברי תנועת הליכוד על לוח הזמנים של הבחירות לראשות העיר בבני עייש
בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שתתקיימנה ביום ה.22/10/13 -
לוח הזמנים של הבחירות הינו כדלקמן:
מועד

הפעולה

2/9/13
יום שני
כ"ז באלול תשע"ג

פרסום ראשון של ספר הבוחרים –של חברי הסניף.

3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג
עד השעה 12:00
3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג
עד השעה 12:00
3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג

המועד האחרון להגשת עררים לועדת הבחירות על
הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים ובקשות
להעברה מסניף לסניף
המועד האחרון להגשת המועמדות לועדת הבחירות
לראשות העיר
פרסום ראשון של רשימת המועמדים

3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג

פרסום שני )סופי( של חברי התנועה בסניף

3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג
עד השעה 16:00

המועד האחרון להגשת עררים על הכללה או אי
הכללה של מועמד ברשימת המועמדים

3/9/13
יום שלישי
כ"ח באלול תשע"ג

המועד האחרון למתן החלטות על עררים על הכללה
או אי הכללה של מועמד ברשימת המועמדים

תפורסם הודעה בנפרד

ופרסום שני )סופי( של רשימת-המועמדים(

יום הבחירות
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות
10:00-22:00

ערעור על תוצאות הבחירות יוגש עד ולא יאוחר ,מ 2-ימים מיום פרסום התוצאות הרשמיות
ע"י ועדת הבחירות.

 .1הליכי הבחירות המקדימות -שיתקיימו בסניפי הליכוד  -של מועמדי הליכוד לראשי
הרשויות המקומיות ,בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ,אין בהם כדי לפגוע
בסמכויותיה של ועדת ההיגוי העליונה ,האחראית על מערכת הבחירות לכלל הרשויות
המקומיות לפי סעיף 143כ"ו לחוקת הליכוד והמוסמכת ,בין היתר ,להחליט כי ברשויות
מקומיות מסוימות ,לא יתקיימו בחירות מקדימות של מועמד הליכוד לראש הרשות
המקומית ,להחליט כי הליכוד ימנע מהצגת מועמד מטעמו או לקבוע את מועמד הליכוד
בעקבות הליכים אחרים שעליהם הורתה.
.2

בקשה להעברה מסניף לסניף יש להגיש בצירוף אישור משרד הפנים על שינוי כתובת או
צילום של תעודת הזהות עם כתובת המגורים המעודכנת .את הבקשה יש להגיש במשרדי
אגף המחשב או לשלוח בפקס לאגף המחשב ולקבל אישור טלפוני על קבלת המסמכים.

.3

פרסום ספרי הבוחרים ,כלומר רשימת חברי הסניף ורשימת המועמדים יעשה בין השעות 10:00-
 17:00באגף המחשב של התנועה בבית ז'בוטינסקי ,קומה  13רחוב המלך ג'ורג'  38תל אביב.

.4

הגשת ערערים על ספר הבוחרים  -על רשימת חברי הסניף ועל רשימת המועמדים וכן הגשת
מועמדויות ,יעשו במשרדי האגף המוניציפלי בבית ז'בוטינסקי ,קומה  11ברחוב המלך ג'ורג'  38תל
אביב.

.5

הגשת מועמדות תעשה על גבי טופס הגשת מועמדות ויש לצרף אליה קבלה/אישור המעיד על
תשלום דמי השתתפות בהוצאות הארגון של הבחירות.
הגשת מועמדות ללא אחת מהאסמכתאות המפורטות לעיל לא תתקבל.

.6

הבחירות למוסדות תנועת הליכוד מוגדרות בחוק המפלגות תשנ"ב , 1992 -כ"בחירות מקדימות",
שעל מימונן חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות וכן הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות,
בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות מקדימות התשס"ט .2008-

.7

ניתן לקבל טפסי הגשת מועמדות ,הרשאות לתשלום דמי השתתפות ותקנון בחירות במשרדי
האגף המוניציפלי בבית ז'בוטינסקי בתל אביב וכן להוריד הטפסים מאתר האינטרנט של הליכוד.

.8

ועדת הבחירות תפרסם הודעות שוטפות על החלטותיה באתר האינטרנט של הליכוד בכתובת
www.likud.org.il

.9

מספרי טלפון ופקס במצודת זאב:
האגף המוניציפלי :טל' –  03- 6210603/709פקס03– 5258085- :
אגף הארגון :טל' 03-/6210817-פקס03- 6210815- :
אגף המחשב :טלפון  03- 6210604/606-פקס03 6210771- :

בכבוד רב,
רפי דואק ,מ"מ מנכ"ל הליכוד
מזכיר ועדת היגוי עליונה
וחבר ועדת הבחירות

השופט )בדימוס( יהושע גרוס,
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב
ויו"ר ועדת הבחירות המקדימות לרשויות
המקומיות של הליכוד

