הליכוד ,תנועה לאומית ליברלית
הבחירות למוסדות צעירי הליכוד
תקנון הבחירות

30/9/14

 .1המשמעות של המונחים בתקנון זה תהיינה כהגדרתם בחוקת התנועה
 .2הבחירות למוסדות צעירי הליכוד המוסדרות בתקנון זה הינן בחירות ליו"ר צעירי הליכוד,
לנשיאות ועידת צעירי הליכוד ,ליו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד ולמועצה הארצית של
צעירי הליכוד
"חבר צעירי ליכוד" ,לעניין תקנון זה ,הינו מי שהינו חבר התנועה על פי חוקת התנועה וטרם
מלאו לו  35שנים עד ליום הקובע.
"היום הקובע" לגבי מי שנבחר לועידת הליכוד ה 4 -או למועצת הסניף בבחירות שהתקיימו
1
ביום ה 3.1.1.2012 -הוא ה 1.1.2012 -
"היום הקובע" לגבי מי שזכאי להיות חבר בועידת צעירי הליכוד מכוח כהונה הוא יום
2
הבחירות למוסדות צעירי הליכוד.
הזכות לבחור
 .3חבר זכאי לבחור בבחירות למוסדות צעירי הליכוד ,אם הינו חבר ועידת צעירי הליכוד שהיה
לחבר תנועה  16חודשים לפחות לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר
השנתיים

 .4א .אלה הם חברי ועידת צעירי הליכוד הנבחרים:

) (1צעירי הליכוד שנבחרו לועידת הליכוד
) (2צעירי הליכוד שנבחרו למועצות סניפי הליכוד בישובים שבהם יש עירייה או מועצה
מקומית.
) (3צעירי הליכוד שנבחרו למועצות של סניפי הליכוד במועצות האזוריות
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ב .אלה הם חברי ועידת צעירי הליכוד מכוח כהונה
) (1צעירי הליכוד שהינם ראשי רשויות מקומיות של הליכוד או מטעם הליכוד ,מזכירי
מועצות פועלים ומזכירות נעמ"ת.
) (2צעירי הליכוד שהינם חברי ההנהגה העולמית של בית"ר ,חברי ההנהגה הארצית של
בית"ר ,חברי ההנהגה העולמית של מכבי העולמית ,חברי ההנהגה הארצית של מכבי
ישראל ,חברי ההנהגה הארצית של מכבי צעיר ,חברי המזכירות הארצית של הנוער
הלאומי העובד והלומד ובתנאי שמספר הצירים מכל מוסד כאמור לא יעלה על .6
) (3צעירי הליכוד שהינם יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית של אגודות הסטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה ,יו"ר אגודת סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה.
) (4צעירי הליכוד שהינם חברים בהנהלות תאי הסטודנטים של הליכוד במוסדות להשכלה
גבוהה .החברים בהתאחדות הסטודנטים הארצית ובתנאי שמספר הצירים מכל תא
של אוניברסיטה לא יעלה על  4ומספר הצירים מכל התאים של המכללות לא יעלה
על .24
מזכירות הליכוד תקבע עד ליום שלישי כ"ח באלול ה 23.9.14 -קריטריונים להקצאת
צירים מכוח כהונה לחברים מהתאים של האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.
ג .תנאי לחברות מכוח כהונה בועידת הצעירים הוא ,שהחבר היה חבר התנועה לפחות 9
חודשים לפני היום שנקבע לקיום הועידה
הזכות להיבחר
 .5חבר זכאי להיבחר למוסדות צעירי הליכוד ,אם הינו חבר ועידת צעירי הליכוד שהיה לחבר
התנועה לפחות שנתיים ,לפני היום הקובע ושילם בהן כסדרם את דמי החבר השנתיים ,אלא
אם כן ,הינו חבר ועידת צעירי הליכוד מכוח כהונה ,והיה לחבר התנועה לפחות  9חודשים
לפני היום שנקבע לקיום הוועידה
 .6מנכ"ל התנועה ,מנהלי האגפים ועובדי התנועה לא יוכלו להתמודד על תפקיד נבחר כלשהו
בתוך התנועה ומטעם התנועה בתקופת כהונתם בתנועה וכן בבחירות הראשונות שתיערכנה
לאחר שיסיימו את תפקידם בתנועה  -ובלבד שכיהנו בתפקידם לפחות  3חודשים.
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שיטת הבחירות
יו"ר צעירי הליכוד
 .7יו"ר צעירי הליכוד יבחר בבחירות אישיות ,ישירות ,שוות וחשאיות על ידי כלל חברי ועידת
צעירי הליכוד.
נשיאות ועידת צעירי הליכוד
 .8נשיאות ועידת צעיר הליכוד תימנה  11חברים לרבות יו"ר הנשיאות .הנשיאות תיבחר
בבחירות אישיות ,ישירות ,שוות וחשאיות על ידי כלל חברי ועידת צעירי הליכוד
יו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד
 .9יו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד ייבחר בבחירות אישיות ,ישירות ,שוות וחשאיות על ידי
כלל חברי ועידת צעירי הליכוד
המועצה הארצית של צעירי הליכוד
 .10המועצה הארצית של צעירי הליכוד תכלול את יו"ר צעירי הליכוד 20% ,מבין חברי ועידת
צעירי הליכוד ,שייבחרו בבחירות אישיות ,ישירות ,שוות וחשאיות על ידי כלל חברי ועידת
צעירי הליכוד וכן צעירי הליכוד שהינם :חברי כנסת ,חברי מזכירות התנועה ,ראשי רשויות
מקומיות של הליכוד או מטעם הליכוד ,חברי הנהלה ציונית ,מזכירי מועצות פועלים ומזכירות
נעמ"ת ,יושבי ראש הנהלת סניפי הליכוד בישובים שיש בהם עירייה או מועצה מקומית,
יושבי ראש הנהלות סניפי הליכוד במועצות האזוריות.

לוח זמנים
 .11הבחירות למוסדות צעירי הליכוד תתקיימנה ביום רביעי ד' כסלו תשע"ה ה26.11.2014 -
 .12לוח הזמנים של הבחירות הינו כמפורט להלן )לידיעה ,בימי חול המועד סוכות וערבי חג
ומיום  5.10.14עד ליום  18.10כולל המצודה תהיה סגורה(:
מס'
סידורי
1

האירוע
פרסום ראשון של ספרי הבוחרים לא כולל צירים מכוח כהונה לחברים

היום
בשבוע
חמישי

מהתאים של האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.

תאריך
18/9/14
כ"ג אלול תשע"ד

פניה ליו"ר המזכירות לקבלת קריטריונים לצירים מכוח כהונה לחברים
מהתאים של האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.
המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות המרכזית על הכללה או אי
2

הכללה בספר הבוחרים לא כולל צירים מכוח כהונה לחברים מהתאים של

23/9/14
שלישי

כ"ח באלול תשע"ד

האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.
3

מועד אחרון לפרסום קריטריונים לבחירת צירים מכוח כהונה לחברים
מהתאים של האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.

4

מועד אחרון להגשת שמות צירים מכוח כהונה לחברים מהתאים של
האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות) .שמות שלא יוגשו עד שעה זו לא

שלישי

19/10/14
ראשון

יכללו בספר הבחירות(
5

21/10/14
שלישי

האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.
6

7

פרסום שני של ספרי בוחרים.

8

המועד האחרון להגשת מועמדות לכל התפקידים הנבחרים.

9

אישור המועמדים.

10

פרסום ראשון של רשימות המועמדים.

11

המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות המרכזית על הכללה או אי

כ"ז תשרי תשע"ה
עד השעה 12:00

המועד אחרון למתן החלטות בערעורים על הכללה או אי הכללה בספרי
הבוחרים הכוללת את הצירים מכוח כהונה לחברים מהתאים של
האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות.

כ"ה תשרי תשע"ה
עד השעה 17:00

המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות המרכזית על הכללה או אי
הכללה בספר הבוחרים כולל צירים מכוח כהונה לחברים מהתאים של

23/9/14
כ"ח אלול תשע"ד

23/10/14
חמישי

כ"ט תשרי תשע"ה
26/10/14

ראשון
רביעי

ב' מרחשוון תשע"ה
29/10/14
ה' מרחשוון תשע"ה
עד השעה 17:00

חמישי

30/10/14
ו' מרחשוון תשע"ה

חמישי

30/10/14
ו' מרחשוון תשע"ה
4/11/14

הכללה של מועמד ברשימות המועמדים.

שלישי

המועד האחרון למתן החלטה על ידי ועדת הבחירות המרכזית בערעור על
הכללה או אי הכללה ברשימות המועמדים.

חמישי

י"א מרחשוון תשע"ה
עד השעה 17:00

12

6/11/14
י"ג מרחשוון תשע"ה

13

המועד האחרון לביטול מועמדות והחזר כספי מלא.

14

פרסום שני של רשימות המועמדים.

15

משלוח הודעה לבוחר.

10/11/14
שני

י"ז מרחשוון תשע"ה
עד השעה 17:00
11/11/14

שלישי

13/11/14
חמישי

י ו ם ה ב ח י ר ו ת
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 10:00-22:00

16
17

פרסום תוצאות הבחירות תוך  5ימים ,לאחר יום הבחירות )לא כולל שבת(.

18

המועד האחרון להגשת ערעורים על תוצאות הבחירות לוועדת הבחירות

רביעי

כ' מרחשוון תשע"ה
26/11/2014
ד' כסלו תשע"ה
2/12/2014

שלישי
המרכזית.

י"ח מרחשוון תשע"ה

י' כסלו תשע"ה
ט"ו מרחשוון

ראשון

תשע"ה
7/12/14
עד השעה 17:00

הגשת מועמדות

 .13הגשת מועמדות תעשה במשרדי ועדת הבחירות המרכזית במצודת זאב ,קומה  11עד ולא
יאוחר מהשעה  17:00של היום האחרון שנקבע להגשת מועמדות .ניתן להגיש מועמדות
באמצעות פקס ודואר אלקטרוני.
מועמד המבקש להגיש את מועמדותו באמצעות דואר אלקטרוני יחתום על טופס הגשת
המועמדות ,יסרוק אותו ואת כל האסמכתאות האחרות הנדרשות וישלח אותם מכתובת
הדוא"ל שלו לכותבת הדוא"ל של מזכיר ועדת הבחירות המרכזית מר רפי דואק:
 doeak@likud.org.ilאו eti@likud.org.il
מועמד המבקש להגיש את מועמדותו באמצעות הפקס יחתום על טופס הגשת המועמדות,
ויעבירנו בצירוף כל האסמכתאות האחרות הנדרשות באמצעות הפקס אל הפקס של מזכירות
ועדת הבחירות המרכזית03-5258085 :
מועמדים שהגישו את מועמדותם באמצעות הדוא"ל או הפקס חייבים להתקשר אל מזכירות
ועדת הבחירות המרכזית ולאשר כי טופס הגשת המועמדות והאסמכתאות שצורפו לו אכן
התקבלו.
 .14הגשת מועמדות תעשה על גבי טופס הגשת מועמדות .3ניתן לקבל טפסים במשרדי ועדת
הבחירות המרכזית וכן להורידם מאתר האינטרנט של הליכוד.

ביטול מועמדות יעשה באמצעות טופס ביטול מועמדות שאותו יש לשלוח למזכירות ועדת
הבחירות המרכזית באמצעות דוא"ל או פקס .חובה להתקשר אל מזכירות ועדת הבחירות
המרכזית ולאשר כי טופס ביטול המועמדות אכן התקבל .מזכירות ועדת הבחירות תוודא
בשיחת טלפון עם המועמד ,כי הוא אכן ביטל את מועמדותו.
דמי השתתפות
 .15הגשת מועמדות מותנית בתשלום דמי השתתפות כדלקמן:
דמי ההשתתפות בבחירות לכהונת יו"ר צעירי הליכוד סך של ₪ 2,500
דמי ההשתתפות בבחירות לכהונת יו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד סך של ₪ 2,500
דמי ההשתתפות בבחירות לנשיאות ועידת צעירי הליכוד ,סך של ₪ 1,000
דמי ההשתתפות בבחירות למועצה הארצית של צעירי הליכוד ,סך של  300ש"ח
 .16ניתן לשלם את דמי ההשתתפות בדואר או באמצעות כרטיס אשראי של המועמד או
באמצעות העברה בנקאית מחשבון הבנק של המועמד.
 .17התשלום בדואר יעשה באמצעות שובר תשלום סטנדרטי ,שניתן לקבלו בבנק הדואר.
התשלום ייעשה לפקודת הליכוד מס' חשבון 7-532943
 .18התשלום באמצעות כרטיס אשראי יעשה באמצעות מסירת הרשאה חתומה על ידי המועמד
לאגף המחשב של התנועה לחיוב כרטיס האשראי הפרטי שלו.4
 .19התשלום באמצעות העברה בנקאית ייעשה באמצעות מסירת אסמכתא בנקאית למזכירות
ועדת הבחירות המאשרת כי דמי ההשתתפות הועברו מחשבונו של המעומד בבנק לחשבון
הבנק של הליכוד.
 .20חבר שיבטל את מועמדותו עד ליום שני ו' אלול תשע"ד ה 1.9.14 -יהיה זכאי להחזר מלא של
דמי ההשתתפות.
שיטת ההצבעה
 .21בבחירות ליו"ר צעירי הליכוד ,כל בוחר יצביע עבור מועמד אחד בלבד
 .22בבחירות לנשיאות וועידת צעירי הליכוד ,כל בוחר יצביע עבור לא יותר מ  6מועמדים
 .23בבחירות ליו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד ,כל בוחר יצביע עבור מועמד אחד בלבד
 .24בבחירות למועצה הארצית של צעירי הליכוד כל בוחר יצביע עבור לא יותר מ  2/3ממספר
החברים שייבחרו למועצה הארצית.

 3טופס הגשת מועמדות ,נספח א' לתקנון

מימון בחירות
 .25הבחירות למוסדות צעירי הליכוד שיערכו על פי תקנון זה מוגדרות בחוק המפלגות תשנ"ב-
 ,1992כ"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.52008-
טוהר הבחירות ותעמולת בחירות
 .26על הבחירות למוסדות צעירי הליכוד יחולו סעיפים  105-107לחוקה הליכוד ,חוק הבחירות
לגופים ציבוריים ,תשי"ד  1954 -וחוק הבחירות )דרכי תעמולה( ,התשי"ט1958-

6

הודעה לבוחר
 .27ועדת הבחירות המרכזית תשלח לבעלי הזכות לבחור הודעה לבוחר  7ימים לפחות לפני יום
הבחירות .ההודעה תפרט את שמו של בעל הזכות לבחור ,פרטיו וכן כתובות מדויקת של אתר
הצבעה ותאור של אתר ההצבעה
אתרי הצבעה

 .28הבחירות תתקיימנה באתר הצבעה אחד שימוקם בתל אביב .המיקום של אתר ההצבעה
יפורסם באתר האינטרנט של התנועה וכן בהודעה לבוחר.
 .29מלבד עורך הדין ,נאמן ועדת הבחירות ,חברי ועדת הקלפי והמצביעים ,לא ימצא כל אדם אחר
באתר ההצבעה .חברי ועדת הבחירות המרכזית יהיו רשאים להיות נוכחים באתר הקלפיות
לשם פיקוח על הבחירות ודיווח לועדת הבחירות המרכזית .מועמדים לכהונת יו"ר צעירי
הליכוד ולכהונת יו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד יהיו רשאים להסכים ביניהם על לא יותר מ
 6משקיפים ,שאינם מועמדים בבחירות למוסדות הצעירים .לא הגיעו המועמדים להסכמה
תמנה ועדת הבחירות המרכזית את המשקיפים.

 .30המשקיפים יהיו זכאים להיות נוכחים באתר הקלפיות ,במהלך כל יום הבחירות ובמהלך
ספירת הקולות .משקיף לא יוכל להיות מועמד לתפקיד בתנועה
עורך דין ,נאמן ועדת הבחירות וועדת קלפי
 4נוסח ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי ,נספח ב' לתקנון
 5הנחיות בדבר מימון בחירות מקדימות ונוסח ההודעות למבקר המדינה ,נספחים ג- 1ג 4לתקנון
 6הוראות החוקה ,חוק הבחירות לגופים ציבוריים וחוק הבחירות )דרכי תעמולה( מפורסמים באתר הליכוד

 .31ועדת הבחירות המרכזית תמנה ,לכל אתר הצבעה ,עורך דין ,נאמן ועדת הבחירות ,שיהיה
אחראי מטעמה על ניהול הבחירות באתר וכן ועדת קלפי .עורך הדין ,נאמן ועדת הבחירות
יהיה אחראי על שלוש קלפיות ויהיה יושב הראש שלהן.
 .32עורך הדין נאמן ועדת הבחירות וחברי ועדת הקלפי יהיו עובדים של חברת כוח אדם ,אך הם
יתודרכו בכתב ובעל פה על ידי ועדת הבחירות המרכזית .חברי ועדת הקלפי יוכלו להיות
חברי תנועה ובתנאי שהם לא יהיו בעלי הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות צעירי הליכוד.
 .33ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול שבו תתעד את מהלך ההצבה והספירה.

ספר הבוחרים
 .34ספר הבוחרים יהיה מודפס .הוא יוכן על ידי אגף המחשב של התנועה וייחתם על ידי יו"ר
ועדת הבחירות המרכזית לפני פרסומם .ספר הבוחרים יוצג באתר הליכוד באמצעות מנוע
חיפוש שבו יוכלו החברים באמצעות הקלדת מספר תעודת הזהות שלהם לבדוק האם הם
נכללים בספר הבוחרים.7

טופס הצבעה
 .35טופס ההצבעה יוכן על ידי ועדת הבחירות המרכזית ויאושר על ידה .טופס ההצבעה יוצג
מבעוד מועד באתר הליכוד .ניתן יהיה לסמן מראש את ההצבעה בטופס ההצבעה ,לצלם את
הטופס המסומן ולהצביע באמצעותו בבחירות .לא יחול שינוי כלשהו בטופס ההצבעה החל מ
 48שעות לפני שעת ההצבעה.
שעות ההצבעה
 .36ההצבעה תתקיים בין השעות  10:00ועד לשעה 22:00
הליך ההצבעה

 .37הבוחר יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים :תעודת זהות ,תעודת
ראש רשות מקומית ,רישיון נהיגה ממוחשב ,תעודת חוגר או קצין צה"ל ,דרכון ,הכל בתנאי
שבמסמך תמונה מוטבעת.
 7שונה בישיבת ועדת הבחירות המרכזית שהתקיימה ביום ה14.7.2014 -

 .38הבוחר יחתום בספר הבוחרים ליד שמו.
 .39וועדת הקלפי תמחק את שמו של הבוחר מספר הבוחרים באמצעות מתיחת קו על שמו.

 .40ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה על ידי עו"ד נאמן ועדת הבחירות ואחד
מחברי ועדת הקלפי ותפנה אותו לקלפי פנויה.
 .41ההצבעה תהיה חשאית והיא תתבצע מאחורי פרגוד .הבוחר יכניס את טופס ההצבעה
למעטפה שקיבל מועדת הקלפי וישלשל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי לעיני חברי ועדת
הבחירות.
 .42בסיום ההצבעה תחזיר ועדת הקלפי לבוחר את התעודה המזהה.
 .43בוחר שהינו מוגבל בבריאותו או בכושרו להצביע יוכל להיעזר באחד מאלה :בקרוב משפחה
מדרגה ראשונה :אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות או באדם אחר שבא עימו כדי לסייע לו בהצבעה.
פרטי המסייע יירשמו ע"י עו"ד נאמן ועדת הבחירות .אסור לאותו אדם לסייע ליותר משני
מצביעים.
 .44הזכות לבחור הינה אישית .לא ניתן להצביע בעזרת פקס או ייפוי כוח או מחוץ לאתר
ההצבעה.
 .45עורך דין נאמן ועדת הבחירות יודיע מבעוד מועד ,כי ההצבעה תסתיים בשעה .22:00
 .46לקראת שעת הסגירה של הקלפיות ,יכניס עורך דין נאמן ועדת הבחירות את כל הממתינים
להצבעה לאתר ההצבעה וינעל את הדלתות ,מי שיגיע אחרי נעילת הדלתות לא יורשה לממש
את זכותו ולהצביע .במידה ולא ניתן להכניס את כל הבוחרים פנימה ,יאסוף נאמן ועדת
הבחירות את התעודות המזהות של הבוחרים שעמדו בתור להצביע בשעה  22:00וימסור אותן
לועדות הקלפי.
ספירת הקולות
 .47ספירת הקולות תתבצע באתר ההצבעה מיד לאחר תום ההצבעה על ידי חברי ועדת הקלפי
בפיקוחו ובניהולו של עורך דין נאמן ועדת הבחירות.
 .48הנוכחים באתר ההצבעה בעת הספירה יהיו אך ורק חברי ועדת הקלפי ,עורך דין נאמן ועדת
הבחירות ,המשקיפים וחברי ועדות הבחירות.

 .49בעת הספירה ינוהל פרוטוקול ספירה שבו יפורטו מספר הבוחרים שהצביעו בהתאם לספר
הבוחרים ,מספר המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי ,מספר המעטפות שנפסלו בטרם נפתחו,
מספר הקולות הכשרים שקיבל כל מועמד ,מספר הקולות הפסולים והסיבות לפסילתם
שיפורטו גם על גבי פתקי ההצבעה.
 .50הצבעה שבה הצביעו עבור יותר ממספר המועמדים שנקבע בתקנון זה לכל אחת מההצבעות
תיפסל והיא לא תימנה במניין הקולות הכשרים בספירת הקולות.
 .51הצבעה פסולה והצבעת נמנע ייחשבו כפסולים והם לא יבואו במניין הקולות הכשרים.
 .52טופס הצבעה ,שיסומן בסימן המזהה או העלול לזהות את המצביע או את הצבעתו יפסל.
 .53מעטפה שימצאו בה שני טופסי הצבעה זהים תחשב כהצבעה אחת ושני הטפסים יוצמדו זה
לזה .מעטפה שימצאו בה שלושה טופסי הצבעה ,תיפסל.
 .54א .בבחירות ליו"ר צעירי הליכוד  -מועמד אשר יזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר
המהווים לפחות  40%מכלל המצביעים בהצבעה הוא היו"ר .לא זכה אף מועמד ב40%-
כאמור ,ועדת הבחירות המרכזית תקבע סיבוב בחירות נוסף תוך  14יום.
ב .בסיבוב השני יתמודדו שני המועמדים שקיבלו את מס' הקולות הגדול ביותר.
)ג( המועמד שזכה ברוב הקולות בסיבוב השני הוא הנבחר.
)ד( זכו שני המועמדים בסיבוב השני באותו מספר קולות למקום הראשון ,יצטרפו לכל אחד
מהם את מספר הקולות שבהם זכה בסיבוב הראשון .המועמד שזכה בצירוף הקולות
הגדול ביותר הוא הנבחר.
 .55קיבלו  2מועמדים או יותר בבחירות ליו"ר נשיאות ועידת צעירי הליכוד מספר קולות זהה,
ייקבע הנבחר בהגרלה ,שתיערך בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם .ההגרלה
תנוהל על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,תוך  24שעות ,מיום הפרסום הרשמי של תוצאות
הבחירות

 .56קיבלו  2מועמדים או יותר בבחירות לנשיאות ועידת צעירי הליכוד או בבחירות למועצה
הארצית של צעירי הליכוד ,במקום האחרון ברשימה מספר קולות זהה ,ייקבע הנבחר בהגרלה,
שתיערך בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם .ההגרלה תנוהל על ידי ועדת
הבחירות המרכזית ,תוך  24שעות ,מיום הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות

 .57מיד עם סיום הספירה ייחתם פרוטוקול ועדת הקלפי ע"י עורך דין נאמן ועדת הבחירות.
הערות בנושא הליך ההצבעה ,יצוינו בפרוטוקול רק על ידי עו"ד נאמן ועדת הבחירות.
 .58מיד לאחר תום הספירה ,ידווח עורך הדין נאמן ועדת הבחירות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית
על תוצאות ההצבעה
 .59הפרוטוקולים של מהלך ההצבעה והספירה ,ספר הבוחרים הנושא את חתימות המצביעים,
טופסי ההצבעה ,המעטפות וטופסי ההצבעה הפסולים ,אם יש כאלה ,ייחתמו בקופסת הקלפי
ויועברו על ידי נאמן ועדת הבחירות המרכזית לועדת הבחירות במצודת זאב.
תוצאות הבחירות
 .60מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות מכל אתרי ההצבעה תפרסם ועדת הבחירות המרכזית
הודעה על תוצאות הבחירות.
 .61התוצאות הרשמיות של הבחירות תפורסמנה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית תעיין
בפרוטוקולים של וועדות הקלפי ,שיתקבלו מכל אתרי ההצבעה ותאשר את התוצאות.
 .62תוצאות הבחירות הרשמיות תפורסמנה באתר האינטרנט של הליכוד וכן באגף המחשב של
התנועה במצודת זאב לא יאוחר מיומיים לאחר יום הבחירות.
פרסומים ומידע
 .63תקנון הבחירות ונספחיו ,החלטות ועדת הבחירות המרכזית ,טפסי הגשת מועמדות ,חוקים,
הודעות ומסמכים אחרים מטעם ועדת הבחירות יתפרסמו באתר האינטרנט של הליכוד
בכתובת www.likud.org.il
 .64פרסום ספרי הבוחרים של בעלי הזכות לבחור ושל רשימות המועמדים יעשו בין השעות
 10:00-17:00במשרדי אגף המחשב של התנועה במצודת זאב ,קומה  ,13רחוב המלך ג'ורג' ,38
תל אביב וכן באתר האינטרנט של הליכוד בכתובת www.likud.org.il
 .65יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יפרסם הודעה על קיום הבחירות בעיתון יומי אחד .תקנון
הבחירות יפורסם באתר התנועה .הודעה על קיום הבחירות תשלח גם במכתב לכל בעלי
הזכות לבחור.

 .66במהלך יום הבחירות יוכלו נציגי המועמדים לקבל החל משעה  12:00אחת לשעה ועד לשעה
 ,21:00מידע באמצעות החסן נייד )  ( Diskon keyאו באמצעות דואר אלקטרוני אודות שמות
החברים שהצביעו עד לאותה שעה.

 .67הגשת ערעורים לועדת הבחירות המרכזית על ספרי הבוחרים ,על רשימות המועמדים ועל
תוצאות הבחירות ,תעשנה במשרדי ועדת הבחירות המרכזית במצודת זאב ,קומה  11עד
השעה  17:00ביום האחרון שנקבע להגשת ערעורים לועדת הבחירות .ערעורים שיוגשו
באיחור לא יתקבלו.
הוראות כלליות
 .68ועדת הבחירות המרכזית של התנועה אחראית לביצוע הבחירות למוסדות צעירי הליכוד ויהיו
לה כל הסמכויות והחובות לפי פרק ה' לחוקת התנועה בשינויים המחויבים לפי העניין.
 .69ההוראות המפורטות בתקנון זה ,אינן ממצות ולכן הדין החל על הבחירות יכלול ,בנוסף
להוראות תקנון זה ,גם את דיני הבחירות המפורטים בחוקת הליכוד ואת דיני הבחירות
הכלליים ,בשינויים המחויבים.
 .70עובדי התנועה ומנהליה עומדים לרשות חברי התנועה בכל עניינן הקשור לבחירות בכל יום
בין השעות  09:00-17:00בטלפונים הבאים:
מזכירות ועדת הבחירות המרכזית :טל ,03-6210603/709 :פקס03-5258085 :
אגף הארגון :טלפון 03-6210817/16 :פקס03-5258085 :
אגף המחשב :טלפון 03-6210604/606 :פקס03-6210771 :
מסמך זה מנוסח בלשון זכר ,אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד

יהושע גרוס ,שופט
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב )בדימוס(
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

