ועדת בחירות מרכזית
ישיבה מיום 23.10.14

החלטה – לעניין קוד :11
בערעור שהגיש חבר הועדה מר מיכאל פואה החליטה הועדה לקבל את הערעור ולהורות
לאגף המחשב להוציא מספר הבוחרים של צעירי הליכוד את כל החברים הנכללים
בקטגוריה קוד  ,11דהיינו חברים שטרם שילמו דמי חבר אף לא פעם אחת.
על החלטה זו ניתנת זכות ערעור עד ליום שלישי בשעה .13.00
הערעור יתקיים בפני ועדת הבחירות במצודת זאב ביום שלישי ה 28.10.14-שעה 13.00

נושא שלישי :תא סטודנטים בר אילן:
מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.
החלטה לגבי המכללות:
בערעור נטען בעניין תא הסטודנטים לגבי המכללות שאי אפשר להציג את חברי הליכוד
שהינם חברי המכללות משום שהמידע אודות הסטודנטים אינו נגיש .ולכן ,אי אפשר
לחשב את ההקצאה של הצירים למכללות בהסתמך על הקריטריון שנקבע על ידי
מזכירות הליכוד ,דהיינו ,מספר חברי הליכוד במכללות.
הוועדה מחליטה כדלקמן:
לכל אחד מהמכללות שהגישה מועמדויות של צעירים ,כל מי שהגיש ,לרבות אלה
.1
.2

.3
.4

שהגישו את רשימת הסטודנטים יקבלו שני נציגים.
שתי מכללות שהגישו רק מועמד אחד ושלא הגישו רשימה של סטודנטים,
הכוונה למכללת סמי שמעון בבאר שבע ,ולמכללת הרצוג באלון שבות יקבלו כל
אחד מהם נציג אחד מכח כהונה לוועידת צעירי הליכוד.
שבע מכללות שלא הגישו רשימות או שהגישו רשימה קטנה או חלקית ,הכוונה
למכללת פרס ,יקבלו שני נציגים כל אחת.
שתי הרשימות הנותרות שהגישו רשימה של סטודנטים הכוללת עשרות
סטודנטים והן :מכון לב והקריה האקדמית אונו ,יקבלו כל אחד  4נציגים.
הנציגים של כל המכללות יחולקו בהתאם להקצאה והם יהיו הראשונים
ברשימות שהוגשו ,לפי סדר הגשתם ברשימה.
יו"ר התא יודיע מי הם השמות של המועמדים מבין הרשימות של המועמדים
שהוגשו ,עד יום שני  27.10.14שעה .17:00
זכות ערעור ניתנת עד יום שלישי  28.10.2014שעה .13:00
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החלטה לעניין בני ברק:
בערעור של מר יעקב וידר ומר סרצ'וק הוועדה מחליטה כי חשוב שלסניף בני ברק המונה
כ 1,000 -חברי ליכוד יהיו נציגים בוועידת צעירי הליכוד .לכן החליטה ,לפנים משורת
הדין ,ובכדי להשכין שלום בין הצדדים הוועדה החליטה לאחר ששמעה את הצדדים
ובנסיבות המיוחדות ,להורות כדלקמן:
מר שלמה אלמגור יגיש רשימה של  10נציגים מתוך הרשימה שהגיש שיהיו חברים מכח
כהונה בוועידת צעירי הליכוד ,והחברים יעקב וידר ומר סרצ'וק יגישו רשימה של 7
חברים שיהיו חברים בוועידת צעירי הליכוד.
החלטה לגבי אוניברסיטת חיפה והטכניון:
וועדת הבחירות מחליטה להכיר בתאים הסטודנטיאליים בחיפה ובטכניון כפי שהוגשו.
החלטה לגבי האוניברסיטה הפתוחה:
בערעור לגבי האוניברסיטה הפתוחה ,טענו בפנינו על קיומם של שלושה תאים
סטודנטיאליים של הליכוד .שניים מן התאים ,האחד בראשות צח נחמני והשני בראשות
חיים סרצ'וק הציגו ראיות המעידות על פעילות ליכודית בקרב הסטודנטים ,בעוד נציג
התא השלישי לא הציג ולא הביא ראיות המעידות על קיומו של התא ועל פעילות ליכודית
באוניברסיטה מטעם התא שהוא טוען שהוא עומד בראשו .אשר על כן החלטנו ,ובשים
לב לכך שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מתנהלת בקמפוס מוגדר אלא היא פרוסה בכל
רחבי הארץ ,להכיר בשני התאים שהציגו ראיות על פעילות פוליטית ליכודית ,ולהקצות
לכל אחד מהם שני נציגים שייקבעו על ידי יושבי ראש התא )יו"ר וסגן( :חיים סרצ'וק
וצח נחמני.
וכך גם בהחלטה זו הוועדה לקחה בחשבון שאסור לו לחרוג מההקצאה של  4צעירים לכל
אחת מהאוניברסיטאות  ,וזאת בהתאם לחוקת הליכוד.
לרשימה השלישית לא היתה התייחסות בהחלטה ,מאחר שהוגשו שתי רשימות בהתאם
לקריטריונים.
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החלטה בנושא אוניברסיטת בר אילן:
בעניין הערעור על הקצאת צירים לאוניברסיטת בר אילן :הופיעו בפנינו מר זוהר נתן ומר
אביאל עברי ,שטענו כל אחד לקיומו של תא שבראשו הם עומדים ,ולכן הם זכאים על פי
הקריטריונים להגיש רשימה מטעמם כפי שאכן עשו בפועל.
וועדת הבחירות התרשמה מהראיות והעדויות שהוצגו בפניה כי התא האותנטי שאכן
קיים בפועל בבר אילן הוא התא שבראשו עומד מר נתן זוהר .ולכן אנחנו מאשרים רשימה
של ארבעה מועמדים כפי שהוגשה ובהתאם לקריטריונים.

***** הישיבה הסתיימה *****
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