הליכוד תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של הצירים מטעם סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי
הודעה על בחירות
אני מתכבד להודיע בזה לחברי מרכז תנועת הליכוד על לוח הזמנים של הבחירות של הצירים מטעם
סניף ישראל לוועידת הליכוד העולמי
הבחירות תתקיימנה ביום ראשון ,כ' בתמוז תש"פ 12/7/2020

לוח הזמנים של הבחירות הינו כמפורט להלן:
מס'

האירוע

1

פרסום ראשון של ספר הבוחרים

2

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

ראשון

3

המועד אחרון למתן החלטות בערעורים על
הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים

ראשון

4

פרסום שני של ספר הבוחרים

ראשון

5

משלוח הודעה לבוחר

ראשון

6

המועד האחרון להגשת מועמדות

שלישי

7

אישור המועמדים

רביעי

8

פרסום ראשון של רשימות המועמדים

רביעי

9

המועד האחרון להגשת ערעור לועדת הבחירות
על הכללה או אי הכללה של מועמד ברשימות
המועמדים
המועד האחרון להגשת בקשה לשינוי מועמדות
בטופס הגשת המועמדות

חמישי

10

היום
בשבוע
רביעי

תאריך עברי
תאריך לועזי
כ"ה בסיוון תש"פ
17/6/2020
כ"ט בסיוון תש"פ
21/6/2020
עד השעה 13:00
כ"ט בסיוון תש"פ
21/6/2020
כ"ט בסיוון תש"פ
21/6/2020
כ"ט בסיוון תש"פ
21/6/2020
א' בתמוז תש"פ
23/6/2020
עד השעה 16:00
ב' בתמוז תש"פ
24/6/2020
ב' בתמוז תש"פ
24/6/2020
ג' בתמוז תש"פ
25/6/2020
עד השעה 12:00
ו' בתמוז תש"פ
28/6/2020
עד השעה 12:00

ראשון

11

המועד האחרון למתן החלטה על ידי ועדת
הבחירות בערעור על הכללה או אי הכללה
ברשימות המועמדים
המועד האחרון לביטול מועמדות

שני

13

פרסום שני של רשימות המועמדים

שלישי

14

י ו ם ה ב ח י ר ו ת
הקלפיות תהיינה פתוחות בין השעות
11:00-20:00
פרסום תוצאות הבחירות ,תוך  2ימים ,לאחר
יום הבחירות
המועד האחרון להגשת ערעורים על תוצאות
הבחירות לועדת הבחירות המרכזית.

ראשון

12

15
16

ראשון

ו' בתמוז תש"פ
28/6/2020
ז' בתמוז תש"פ
29/6/2020
עד השעה 10:00
ח' בתמוז תש"פ
30/6/2020
כ' בתמוז תש"פ
12/7/2020

שלישי
חמישי

כ"ב בתמוז תש"פ
14/7/2020
כ"ד בתמוז תש"פ
16/7/2020

מידע נוסף אודות הבחירות מתפרסם באתר הליכוד בכתובת  , www.likud.org.ilשבו יפורסמו גם תקנון
הבחירות ,טפסי הגשת מועמדות והודעות מטעם יו"ר ועדת הבחירות
עובדי התנועה ומנהליה עומדים לרשות חברי התנועה בכל עניינן הקשור לבחירות בכל יום בין השעות
 09:00-17:00בטלפונים הבאים:

מזכירות ועדת הבחירות :טל 03-6210603 :פקס03-5258085 :
אגף המחשב :טלפון 03-6210604/606 :פקס03-6210771 :
בכבוד רב,
מנחם נאמן ,שופט
סגן נשיא ,בית המשפט המחוזי בחיפה )בדימוס(
יו"ר ועדת הבחירות של הליכוד

