החלטה נשר
בקשתו של מר שלומי ז'ינו
מר שלמה ז'ינו הגיש בקשה לפיה יש להאריך את המועד להגשת מועמדות בבחירות המקדימות של
מועמדי הליכוד למועצת העיר בנשר .וזאת עד למועד שנקבע להגשת מועמדויות בבחירות המקדימות
של מועמד הליכוד לראש הרשות המקומית בנשר החל ביום  1/9/13עד השעה .17:00
לאחר שבחנו את הבקשה וגם את התגובה של המתנגדים לה ,החלטתנו הינה להיענות לבקשה.
ועדת הבחירות מוסמכת בהתאם לחוקת הליכוד לקבוע את המועדים הקשורים לבחירות .סמכות זו
כוללת גם את הסמכות להאריך את המועדים בנסיבות מיוחדות.
הגוף הבוחר של מועמדי הליכוד בנשר למועצת העיר יהיה אמור לכלול את חברי מועצת הסניף
בלבד 78 -חברים על פי הפרסום של ספר הבוחרים הראשון.
בית הדין של הליכוד קבע כי ,מועמדי הליכוד למועצת העיר בנשר יבחרו בפריימריס ע"י כלל חברי
הליכוד בנשר .בחישוב שערכנו מדובר בגודלו של הגוף הבוחר המונה  981חברים -משפיע על
הסיכויים להיבחר.
משנקבע שהגוף הבוחר יכלול את כלל חברי הליכוד בנשר ,יש לפתוח את הרשימות ולאפשר לכל מי
שרוצה להתמודד לאורם של הנתונים העובדתיים החדשים להגיש את מועמדותו למועצת העיר.
כדי לאפשר מספיק זמן להגשת המועמדות  ,המועד האחרון להגשת המועמדות למועצת העיר יחול
עד ליום שלישי  3/9/13כ"ח באלול תשע"ג עד השעה .17:00
ועדת הבחירות מאריכה גם את המועד להגשת מועמדות לבחירות לראש הרשות עד ליום שלישי
 3/9/13כ"ח באלול תשע"ג עד השעה .17:00
בהזדמנות זו ,אני רוצה להביע את מחאתי על הדרך שבה הובעה ביקורת על מר רפי דואק מ"מ
מנכ"ל הליכוד ומנהל האגף המוניציפלי וחבר ועדת הבחירות  ,מר רפי דואק פועל וממלא את תפקידו
בהסתמך על החלטות ועדת הבחירות ,יו"ר הועדה וחוות הדעת של היועץ המשפטי של הליכוד.
רפי דואק ממלא את תפקידו ללא משוא פנים,בנאמנות ובמסירות שאינם יודעים גבול .גם בערעורים
ובבקשות השונות שהוגשו לועדת הבחירות – בענין הבחירות בנשר .מר דואק זוכה להערכה רבה על
עבודתו הנאמנה בבחירות מכל חברי הליכוד הנוטלים חלק במערכת הבחירות בכל רחבי הארץ.
הנסיון לפגוע בנאמנותו ובמהימנותו של מר דואק חסר כל בסיס וראוי לגינוי בכל פה.
הלו"ז החדש בהתאם להחלטה זו יפורסם מיד באתר הליכוד.
היום29.8.13 :
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יו"ר ועדת הבחירות

