הודעה
ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות ליו"ר המועצה הארצית של צעירי הליכוד ולוועד המנהל של צעירי הליכוד
הריני מתכבד להודיע בזה לחברי המועצה הארצית של צעירי הליכוד על לוח הזמנים של הבחירות ליו"ר המועצה הארצית של
צעירי הליכוד ולוועד המנהל של צעירי הליכוד בהתאם לסעיף  143טו לחוקת הליכוד.
הבחירות תתקיימנה ביום חמישי ,כה' תשרי תשע"ו  8.10.2015בכפר המכביה ,אולם דולגין ,רח' פרץ ברנשטיין רמת גן.
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות .16:00 - 20:00
מס'
1

היום
שלישי

האירוע
פרסום ראשון של ספר הבוחרים

2

המועד האחרון להגשת ערעור לועדת הבחירות על ראשון
הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים

3

המועד האחרון להגשת מועמדות

רביעי

4

אישור המועמדים

רביעי

5

פרסום ראשון של רשימות המועמדים

חמישי

6

המועד האחרון למתן החלטות בערעורים על הכללה ראשון
או אי הכללה בספר הבוחרים
ראשון
פרסום שני של ספר הבוחרים

8

המועד האחרון להגשת ערעור לועדת הבחירות על ראשון
הכללה או אי הכללה של מועמד ברשימות המועמדים

9

המועד האחרון למתן החלטה על ידי ועדת הבחירות ראשון
בערעור על הכללה או אי הכללה ברשימות המועמדים
שני
משלוח הודעה לבוחר

7

10
11

פרסום שני של רשימות המועמדים

12

המועד האחרון לביטול מועמדות ולקבלת החזר מלא רביעי
של דמי ההשתתפות בבחירות

13
14
15

שני

י ו ם ה ב ח י ר ו ת
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות 16:00-20:00
פרסום תוצאות הבחירות ,תוך  3ימים ,לאחר יום
הבחירות
המועד האחרון להגשת ערעורים על תוצאות
הבחירות לוועדת הבחירות המרכזית תוך  7ימים מיום
הפרסום.

חמישי

יז' אלול תשע"ה
1.9.2015
כב' אלול תשע"ה
6.9.2015
עד השעה 15:00
כ ה' אלול תשע"ה
9.9.2015
עד השעה 15:00
כ ה' אלול תשע"ה
9.9.2015
כו' אלול תשע"ה
10.9.2015
ז' תשרי תשע"ו
20.9.2015
ז' תשרי תשע"ו
20.9.2015
ז' תשרי תשע"ו
20.9.2015
עד השעה 15:00
ז' תשרי תשע"ו
20.9.2015
ח' תשרי תשע"ו
21.9.2015
ח' תשרי תשע"ו
21.9.2015
כד' תשרי תשע"ו
7.10.2015
עד השעה 12:00
כה' תשרי תשע"ו
8.10.2015

מידע נוסף אודות הבחירות מתפרסם באתר הליכוד בכתובת  , www.likud.org.ilשבו יתפרסמו גם תקנון הבחירות ,טפסי הגשת מועמדות
והודעות מטעם ועדת הבחירות .כמו כן ניתן לקבל מידע על הבחירות אצל מ"מ מנכ"ל הליכוד ,מר רפי דואק בימים א'-ה' בין השעות 10:00
עד  17:00בטלפון .03-6210709 ;03-6210603 :טלפון באגף המחשב.03-6210604 :

בכבוד רב,
מנחם נאמן ,שופט )בדימוס( ,סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד

