נהלי הגשת רשימות למשרדי המפקח הארצי על הבחירות בישובים שבכל
רחבי הארץ של מועמדים ברשימות מ.ח.ל לרשויות המקומיות
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על כל מועמד ,המתמודד לראשות המועצה ומגיש רשימה למועצת
הרשות המקומית מטעם מ.ח.ל עליו לקחת חוברת של הגשת מועמדות
לראש המועצה וחוברת של מועמדים למועצת הרשות המקומית.
את החוברות ניתן לקחת מהמשרדים של המפקחים על הבחירות
ברשויות שבכל הארץ.
חשוב לקחת את כל המסמכים הקשורים להגשת המועמדויות וכמו-כן
לקחת חוברות רזרבה מאחר ואסור שתהיינה טעויות או תיקונים
בחוברות הנמסרות לפקידי הבחירות ברשויות המקומיות.
יש לוודא למלא את כל הפרטים הדרושים בתוך החוברת לרשות
המועצה ובחוברת של מועמדים למועצת הרשות המקומית .כמו-כן,
חייבים לצרף כתבי-הסכמה של המועמדים החתומים עליהם עם כל
הפרטים האישיים המצוינים בטפסים ובחוברות.
באתר הליכוד יפורסמו המועדים בהם ניתן להגיש את החוברות ,בבית
ז'בוטינסקי ,רח' המלך ג'ורג'  ,38קומה  11תל-אביב .לצורך בחינת
החוברות ורשימות המועמדים ,אשר דירוגם נקבע על-ידי הבחירות
שנערכו בישובים בהם נערכו בחירות לבחירת מועמדי הליכוד למועצת
הרשות המקומית ,במקומות בהם היו הסכמות או במקומות בהם היה
רק מועמד אחד בלבד ולא נערכו שם בחירות.
את חוברת המועמדים למועצת הרשות יש למלא לפי סדר בחירתם של
המועמדים למועצת הרשות והשלמת הרשימות תיעשה בהמשך
בהתאם להנחיית מספר אחד ברשימה למועצת-העיר .כמובן ,תמיד
חשוב שתהיה הסכמה .ניתן להשלים את שמות החברים כמספר חברי
מועצת הרשות המקומית בה הם מתמודדים.
חשוב שכל מועמד לרשות המועצה יגיע בעצמו או שישלח איש מטעמו
עם ייפוי כוח החתום על-ידו הנתמך בחתימת עורך-דין.
א .רשימות המועמדים לראשות המועצה או למועצת הרשות המקומית
יובאו לאישורו של מר רפי דואק ,מ"מ מנכ"ל הליכוד ,ראש האגף
המוניציפלי ומזכיר וועדת ההיגוי העליונה.
ב .עו"ד אבי הלוי ,היועץ המשפטי של הליכוד יהיה נוכח במקום ויבדוק
את החוברות והן תועברנה לאחר מכן לחתימתו של ח"כ יריב לוין ,ב"כ
סיעת הליכוד בכנסת.

ג .חשוב לוודא שהחוברות יוגשו בימים שנקבעו על-ידי משרד הפנים
והם ב 16.9.13 -וב . 17.9.13 -חשוב לעקוב אחר שעות קבלת
הקהל כל אחד ביישובו .וכמו-כן ,חשוב שלכל מגיש רשימה יהיו מספר
עותקים של החוברות שהגיש.
 .10כל מועמד לראשות המועצה או רשימה למועצת הרשות המקומית
שקיבלו אישור או תמיכה מוועדת ההיגוי העליונה ,חשוב שיגיע לבית
ז'בוטינסקי עם אישורים אלה.
 .11מספרי הטלפון לרשותכם:
האגף המוניציפלי  03-6210603/630פקס03-5258085:
אגף המחשב03-6210601/604 :
אגף הארגון03-6210607 :

לתשומת לב
יש לעקוב באתר הליכוד אחר הנחיות והחלטות שמתעדכנות בו .כמו-כן,
חשוב לשמור על קשר עם האגף המוניציפלי ומזכירות וועדת הבחירות
על-מנת להבטיח שהכול מתנהל כהלכה ושאין טעויות.

בברכה ובהצלחה,
רפי דואק
מ"מ מנכ"ל הליכוד
ראש האגף המוניציפלי
ומזכיר וועדת ההיגוי העליונה

העתק :השופט יהושע גרוס ,יו"ר מוועדת הבחירות
ח"כ יריב לוין ,יו"ר וב"כ סיעת הליכוד לכנסת
גדי אריאלי ,מנכ"ל הליכוד
אבי הלוי ,היועץ המשפטי של הליכוד

