ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד
הריני מתכבד להודיע בזה לחברי תנועת הליכוד על לוח הזמנים של הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת
הליכוד ומועמדה לראשות ממשלת ישראל בבחירות לכנסת ה ,21 -שתתקיימנה ביום שלישי י"ד באדר א'
תשע"ו ה 23.2.2016 -ועל סדרי הבחירות והנהלים ,כפי שנקבעו על ידי ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד:
 .1לוח הזמנים של הבחירות הינו כמפורט להלן:
האירוע

היום
בשבוע

מס'
סידורי
1

פרסום ראשון של ספרי הבוחרים

ראשון

2

המועד האחרון להגשת מועמדות

ראשון

3

אישור המועמדים

שני

4

פרסום ראשון של רשימות המועמדים

שני

5

המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות רביעי

תאריך
תאריך עברי
תאריך לועזי

6
7

המרכזית על הכללה או אי הכללה של מועמד
ברשימות המועמדים
המועד האחרון למתן החלטה על ידי ועדת הבחירות חמישי
המרכזית בערעור על הכללה או אי הכללה ברשימות
המועמדים
פרסום שני של רשימות המועמדים
חמישי

8

המועד האחרון להסדרת תשלום חוב של דמי חבר רביעי

9

המועד האחרון להגשת ערעורים לוועדת הבחירות שני

10

המועד אחרון למתן החלטות בערעורים על הכללה או ראשון

11

אי הכללה בספר הבוחרים
פרסום שני של ספר הבוחרים

שלישי

12

משלוח הודעה לבוחר

ראשון

14

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

שלישי

15

פרסום תוצאות הבחירות

 1ימים,
לאחר יום
הבחירות

16

המועד האחרון להגשת ערעורים על תוצאות
הבחירות לוועדת הפיקוח.

 7ימים
לאחר
יום
הבחירות

שנתיים

המרכזית על הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים

כ"ב בטבת תשע"ו
3.1.2016
כ"ט בטבת תשע"ו
ה10.1.2016 -
עד השעה 12:00
א' בשבט תשע"ו
11.1.2016
א' בשבט תשע"ו
11.1.2016
ג' בשבט תשע"ו
13.1.2016
עד השעה 17:00
ד' בשבט תשע"ו
14.1.2016
ד' בשבט תשע"ו
14.1.2016
י' בשבט תשע"ו
20.1.2016
עד השעה 17:00
ט"ו בשבט תשע"ו
25.1.2016
עד השעה 12:00
ט"ו בשבט תשע"ו
25.1.2016
ט"ז בשבט תשע"ו
26.2.2016
כ"ח בשבט תשע"ו
7.2.2016
י"ד באדר א'
תשע"ו
ה 23.2.2016-

 .2פרסום 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'  ,38תל אביב וכן באתר האינטרנט של הליכוד
בכתובת www.likud.org.il
.3

הגשת מועמדות תעשנה על גבי טופס הגשת מועמדות במשרדי ועדת הבחירות המרכזית במצודת זאב ,במשרדו של
מר צורי סיסו ,מ"מ מנכ"ל הליכוד ומנהל אגף מחשב ,קומה  13עד השעה  ,12:00ביום האחרון שנקבע להגשת
מועמדות.

 .4ניתן לקבל טפסי הגשת מועמדות במשרדי ועדת הבחירות המרכזית וכן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של
הליכוד.
 .5הגשת ערעורים לועדת הבחירות המרכזית על ספרי הבוחרים ,על רשימות המועמדים ועל תוצאות הבחירות,
תעשנה במשרדי ועדת הבחירות המרכזית במצודת זאב עד השעה  ,17:00ביום האחרון שנקבע להגשת ערעורים.
ערעורים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.
.6

הבחירות לכהונת יושב ראש תנועת הליכוד מוגדרות בחוק המפלגות תשנ"ב ,1992-כ"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.2008-

.7

תקנון הבחירות ,הודעות מטעם ועדת הבחירות המרכזית וועדת הפיקוח ומידע נוסף אודות הבחירות מתפרסמים
באתר הליכוד בכתובת www.likud.org.il

.8

כמו כן ניתן לקבל מידע על הבחירות במרכז המידע הטלפוני של הליכוד בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00
בטלפון 03-6210604 :וביום הבחירות בין השעות .09:00-22:00

בכבוד רב,

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

