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לכבוד
חברי וחברות מועצות הסניפים
שלום רב,
הנדון :סניף הליכוד ומוסדותיו
 .1חוקת הליכוד קובעת ,כי הסניף הוא היחידה הארגונית הפועלת והמטפלת בענייני התנועה
בתחום האזור שנקבע לסניף ,המקיף בדרך כלל ,את תחום הרשות המקומית שבו נמצא
הסניף.
 .2החוקה העניקה לחברי הסניף את הזכות לבחור את מועמד הליכוד לכהונת ראש הרשות
המקומית והעניקה לחברי מועצת הסניף את הזכות לבחור את מועמדי הליכוד לכהונת חברי
מועצת הרשות המקומית.
 .3בצידן של הסמכויות שהוענקו לסניף ולמוסדותיו הדגישה החוקה ,כי הסניף ומוסדותיו
כפופים בפעולתם למדיניות התנועה ,למטרותיה כפי שנקבעו בחוקה ,להחלטות המוסדות
המרכזיים של התנועה ולהוראות התנועה.
 .4כך למשל ,החוקה קובעת כי החלטה על התקשרות עם מפלגה או עם גוף ציבורי אחר
במסגרת הרשות המקומית חייבת לקבל מראש את אישור האגף לשלטון מקומי של התנועה.
עוד קובעת החוקה כי מוסדות הסניף ,אינם רשאים ,בכל צורה שהיא ,להתחייב בשם התנועה
ולעשות פעולה כלשהי בשמה ובמקומה שעלולה להטיל על התנועה חיוב כלשהו.
 .5כינוס ישיבת מועצת סניף או הנהלת סניף ,שנועדו לצורך קבלת החלטות ו/או קיום בחירות
בהתאם לחוקת התנועה ,יתואמו מראש עם אגף הארגון של התנועה.
מועצת הסניף
 .6מועצת הסניף היא המוסד העליון של הסניף .המועצה בוחרת את יושב ראש המועצה ואת
יושב ראש הנהלת הסניף.
 .7חוקת הליכוד קבעה את מספר חברי מועצת הסניף בכל אחד מהישובים שבהם יש סניף של
הליכוד בשים לב למספר חברי הליכוד באותו ישוב.
 .8מועצת הסניף רשאית להחליט על צירוף חברים נוספים למועצה ,שמספרם לא יעלה על 10%
ממספר חברי המועצה ,בכפוף לכך שההחלטה על צירוף החברים החדשים התקבלה במועצה
ברוב מיוחד של  75%מחברי מועצת הסניף.
 .9המועצה צריכה להתכנס לישיבה מן המניין ,אחת לארבעה חודשים לפחות .סדר יומה של
הישיבה ייקבע על ידי יושב ראש המועצה ,בהתייעצות עם יו"ר הנהלת הסניף.
 .10הנהלת הסניף רשאית להחליט על כינוס המועצה לישיבה שלא מן המניין ואף לקבוע את סדר
היום של ישיבות אלה.
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 .11גם חברי מועצת הסניף יכולים ליזום כינוס ישיבה שלא מן המניין בשלושה תנאים מצטברים
והם ש  20%מחברי המועצה הגישו ליושב ראש המועצה בקשה בכתב לכנס את המועצה
והבקשה היא לדיון בנושא שיוגדר על ידם .במקרה כזה יושב ראש המועצה יכנס את המועצה
לדיון בנושא זה ,במועד המוקדם האפשרי ולא יאוחר מ  30יום ,מיום שהוגשה לו הבקשה
לכנס את המועצה.
הנהלת הסניף
 .12יו"ר הנהלת הסניף יביא לאישור המועצה הצעה בדבר ההרכב של הנהלת הסניף.
 .13מספר חברי הנהלה לא יעלה על שליש ממספר חברי המועצה ובכל מקרה לא יעלה על
 51חברים .בסניף שבו מספר החברים פחות מ 300 -מועצת הסניף תכהן גם כהנהלה.
 .14הנהלת הסניף אחראית על ניהול ענייני הסניף ועל פעולתו התקינה בנושאי ארגון ,כוח אדם
ומנגנון ,תקציב וכספים ,הסברה ,ובנושאים אחרים .הנהלת הסניף תבחר ,מבין חברי הסניף,
ועדות קבועות או זמניות או לעניין מסוים ,כגון :ועדת כספים ,ארגון ,הסברה וכו' ,תקבע את
סדרי עבודתן ותאצול להן מסמכויותיה ,לפי שיקול דעתה.
 .15הנהלת הסניף תתכנס לישיבה מן המנין לפחות אחת לחודש ,וסדר יומה ייקבע על ידי יושב
ראש הנהלת הסניף.
 20% .16מחברי הנהלת הסניף רשאים לדרוש בכתב מיושב ראש ההנהלה לכנס אותה לישיבה
שלא מן המניין לדיון בנושא שיוגדר על ידם.
מזכירות הסניף
 .17הנהלת הסניף רשאית לבחור מזכירות לסניף ,שמספר חבריה לא יעלה על שליש ממספר חברי
ההנהלה .יו"ר הנהלת הסניף יהיה יו"ר המזכירות .בסניפים שבהם מונה המועצה  21או 41
חברים ,תשמש הנהלת הסניף גם כמזכירות.
 .18המזכירות תהיה מופקדת על הניהול השוטף של הסניף ועל ביצוע ההחלטות של הנהלת
הסניף.
 .19אנו מציעים לכם לקרוא בעיון את הוראות פרק ד' לחוקת הליכוד העוסק בסניף התנועה
ובמוסדותיו וכן את הוראות פרק י"ב  2העוסק בשלטון המקומי.
 .20בכל שאלה תוכלו לפנות אל מר רפי דואק ,מ"מ מנכ"ל הליכוד ומנהל האגף לשלטון מקומי,
אל מר צורי סיסו ,מנהל אגף המחשב ואל החתום מטה.
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