ועדת הבחירות המרכזית
קריטריונים להקצאת צירים מכוח כהונה לוועידת צעירי הליכוד לחברי הליכוד החברים
בתאים של הליכוד באוניברסיטאות והמכללות
ועדת הבחירות המרכזית מתכבדת להודיע בזה ,כי הקריטריונים להקצאת צירים מכוח כהונה לוועידת צעירי
הליכוד לתאי הליכוד באוניברסיטאות ובמכללות ,כפי שנקבעו על ידי ועדת צעירים וסטודנטים של מזכירות
הליכוד ,הינם כדלקמן:
 .1חבר תנועה יהיה זכאי להיות חבר מכוח כהונה בוועידת צעירי הליכוד מטעם תא סטודנטים
באוניברסיטה או במכללה בתנאי שהיה חבר התנועה לפחות  9חודשים לפחות לפני היום שנקבע
לקיום הועידה
 .2תא סטודנטיאלי של מכללה יהיה זכאי להקצאת צירים מכוח כהונה לוועידת צעירי הליכוד ,בתנאי
שהמכללה שבה הוא פעיל היא מכללה המוכרת על ידי המל"ג
 .3לכל תא סטודנטים של הליכוד הפעיל באוניברסיטה יוקצו  4חברים מכוח כהונה לועידת צעירי
הליכוד שהינם :יו" ר התא ,סגן יו" ר התא ושני נציגים נוספים אשר ייבחרו על ידי הנהלת התא.
 .4יו"ר תא הסטודנטים של הליכוד באוניברסיטה יגיש לועדת הבחירות המרכזית את רשימת ארבעת
הנציגים של התא לועידת צעירי הליכוד ,בצירוף מסמך המאשר ,כי בעת הגשת הרשימה הם לומדים
באוניברסיטה
 .5הקצאת הצירים מכוח כהונה לוועידת צעירי הליכוד מקרב התאים במכללות תעשה על ידי ועדת
הבחירות המרכזית ,בהתאם להוראות שלהלן:
א .יו"ר תא סטודנטים של הליכוד בכל אחת מהמכללות יגיש לוועדת הבחירות המרכזית את רשימת
חברי הליכוד הלומדים במכללה ,בצירוף מסמך המאשר כי הם לומדים במכללה ביום הגשת
הרשימה לועדת הבחירות
ב .סך הצירים שיוקצו למכללות לא יעלה על  24צירים.
ג .מספר הצירים שיקוצו לכל מכללה ,יהיה שווה לתוצאה שתתקבל מחלוקת סך כל המתפקדים
הרשומים במכללות ב.24-
ד .הייתה התוצאה שהתקבלה מספר שאינו שלם ,תעוגל התוצאה כלפי מטה למספר השלם הקרוב
ביותר ,ואילו היתרה תיחשב כעודף קולות
ה .נותרו צירים לחלוקה לאחר חלוקת הצירים על פי הקבוע בסעיף משנה זה ,יחולקו הצירים בין
המכללות על פי עודפי הקולות שנותרו להן בסדר יורד

ו .היו כמה מכללות בעלות עודפי קולות שווים ומספר הצירים אשר נותרו לחלוקה ביניהן קטן
ממספ ר הרשימות כאמור ,תיערך הגרלה ע"י ועדת הבחירות המרכזית בין מכללות אלו על הצירים
הנותרים .להגרלה יוזמנו נציגי התאים המשתתפים בהגרלה.
ז .לאחר הקצאת הצירים לתאי הסטודנטים של הליכוד במכללות יגישו יושבי הראש שלהם לועדת
הבחירות המרכזית את רשימת הצירים מטעם התא והצירים יוספו מכוח כהונה לועידת צעירי
הליכוד ,על פי סדר הופעתם ברשימה.
 .6כל מחלוקת לגבי זהותו של יו"ר תא או סגנו תוכרע על ידי ועדת הבחירות המרכזית
 .7המועד האחרון להגשת כלל הרשימות הנ" ל הוא יום ראשון  ,כ"ה תשרי תשע"ה  19/10/14עד השעה
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