הבחירות לתפקיד יו"ר מועצת סניף ולתפקיד יו"ר הנהלת סניף
לוח זמנים וסדרי הבחירות
הריני מתכבד להודיע בזה על לוח הזמנים בבחירות לתפקיד יו"ר מועצת הסניף ולתפקיד יו"ר
הנהלת הסניף כדלקמן:

תאריך
2/7/12

6/7/12
11/7/12
12/7/12

האירוע
היום בשבוע
יום שני ,יב' בתמוז פרסום ראשון של ספר הבוחרים הכולל את רשימת
חברי מועצת הסניף בעלי הזכות לבחור ולהיבחר.
תשע"ב
בין השעות:
10:00-17:00
יום שישי ,טז' המועד האחרון להגשת עררים על הכללה או אי הכללה
בספרי הבוחרים
בתמוז תשע"ב
עד השעה 12:00
יום רביעי ,כא' המועד האחרון להגשת מועמדות
בתמוז תשע"ב
עד השעה 17:00
יום חמישי ,כב' פרסום ראשון של שמות המועמדים
בתמוז תשע"ב
כג' פרסום שני של ספר הבוחרים

יום שישי,
13/7/12
בתמוז תשע"ב
בין השעות:
09:00-12:00
יום שני ,כו' בתמוז המועד האחרון להגשת עררים על הכללה או אי הכללה
16/7/12
של מועמד ברשימות המועמדים
תשע"ב
עד השעה 17:00
יום רביעי ,כ"ח פרסום שני של שמות המועמדים
18/7/12
בתמוז תשע"ב
המועד האחרון להסרת מועמדות ולהחזר הכספי
שבעה
)עד השעה ( 17:00
ימים לפני
בחירות
בכל סניף
יום
10
יום הבחירות
לפני
הודעה על מועד הבחירות שתתקיימנה בכל אחד
קביעת
מהסניפים תשלח בנפרד לחברי מועצת הסניף
מועד
לבחירות
תישלח
הודעה
לבוחר
לכל סניף

 .1הבחירות לכהונת יושב ראש מועצת הסניף וליושב ראש הנהלת הסניף תתקיימנה ,בהתאם
להוראת סעיף  32לחוקת התנועה המורה לאמור:

" .32המועצה תבחר ביושב ראש המועצה .יו"ר המועצה לא יכהן כיו"ר ההנהלה או המזכירות
או כחבר במוסדות אלה ,אולם ,רשאי הוא להשתתף דרך קבע בישיבות ההנהלה והמזכירות"
.2

הגשת ערערים על ספר הבוחרים ועל רשימות המועמדים ,יעשו במשרדי מזכירות ועדת
הבחירות המרכזית בבית ז'בוטינסקי ,קומה  11עד השעה  .17:00ניתן לשלוח בפקס
למזכירות ועדת הבחירות המרכזית -מס' הפקס  .03-5258085חובה לוודא קבלת הפקס
בטלפון .03-6210603

.3

הגשת מועמדות תעשה בכתב בהתאם לטופס הגשת מועמדות .ניתן לשלוח בפקס
למזכירות ועדת הבחירות המרכזית -מס' הפקס  .03-5258085חובה לוודא קבלת הפקס
בטלפון .03-6210603

.4

ניתן לקבל טפסי הגשת מועמדות במשרדי מזכירות ועדת הבחירות המרכזית.

.5

הבחירות לכהונת יושב ראש מועצת סניף ולכהונת יושב ראש הנהלת סניף 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 -

.6

באתר האינטרנט של הליכוד בכתובת  www.likud.org.ilיתפרסמו החלטות ועדת
הבחירות ,טפסים ,חוקים ,הודעות ומסמכים אחרים מטעם ועדת הבחירות.

.7

מספרי טלפון ופקס במצודת זאב:
מזכירות ועדת הבחירות המרכזית :טל'  ,03-6210603/709פקס03-5258085 :
אגף המחשב :טלפון  03-6210604/606פקס03-6210771 :
אגף הארגון :טלפון  03-6210817 , 03-6210643פקס .03-5287165
בכבוד רב,

רפי דואק
מזכיר ועדת הבחירות המרכזית
ומ"מ מנכ"ל הליכוד

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

