אבי הלוי ,עורך דין
Avi Halevy, Advocate
 2אוקטובר2011 ,
לכבוד
כבוד השופט יהושע גרוס ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד
חברי ועדת הבחירות המרכזית
נכבדיי,
הנדון :הבחירות לוועידה ולמועצות הסניפים.
קביעת הסניפים של התנועה ,תחומם הגיאוגרפי והקצאת מספר חברי המועצה
בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית מיום ה ,25.9.2011 -הריני מתכבד לחוות את דעתי
בעניין קביעת הסניפים של התנועה ,תחומם הגיאוגרפי והקצאת מספר חברי המועצה ,כדלקמן:
.1

לקראת הבחירות לוועידה ולמועצות הסניפים על ועדת הבחירות המרכזית לקבוע את
מספר חברי המועצה ,שיהיו בכל אחד מהסניפים של התנועה ולחלק את מספר הצירים
הנבחרים לוועידה.

.2

לצורך כך יש לקבוע תחילה את הסניפים של התנועה .בעניין זה מורים סעיפים 25-29
לחוקת התנועה כדלקמן:
סעיף  25לחוקה קובע את הכלל לפיו:
"בכל רשות מקומית שבה  300חברי תנועה לפחות יקום סניף"
סעיף )27א( לחוקה קובע חריג לכלל לפיו:
"אגף הארגון של התנועה רשאי ,לפי נוהל שיקבע על ידו ,להקים סניף ברשות מקומית גם
אם אין בה  300חברים או בישוב שאינו רשות מקומית.
סעיף ) 27ב( לחוקה מורה לגבי יישובים שמספר החברים בהם קטן מ  100לאמור:
"היה מספר החברים ביישוב פחות מ 100 -יוקם סניף במסגרת המועצה האזורית
שבתחומה נמצא היישוב"...
סעיף )27ג( קובע סייג לגבי יישוב המשתייך לתנועת ההתיישבות של הליכוד והוא מורה
כי:
"על אף האמור בסעיף זה ,יישוב המשתייך לתנועת ההתיישבות של הליכוד יהיה לסניף"

.3

מסעיף  29לחוקה אנו למדים ,שכדי שיקום סניף צריך מספר חברים מינימאלי של 100
חברים .במילים אחרות ,ביישוב שמספר החברים בו הוא בין  1ל 99 -לא יקום סניף של
התנועה.
" 29מספר חברי מועצת הסניף יהיה כדלקמן:
בסניף שבו מ  100 -ועד  300חברים "...21 -

.4

הכללים שלפיהם יש לקבוע את סניפי התנועה הינם אפוא כדלקמן:
א.

בישוב שהוא "רשות מקומית" ,כלומר שהוא במעמד של עיר או מועצה מקומית,
שיש בו  300חברי תנועה לפחות ,יש להקים סניף .ראה סעיף  25לחוקה.

ב.

בישוב שהוא "רשות מקומית" ,כלומר שהוא במעמד של מועצה מקומית ,שמספר
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החברים בו הוא בין  100ל  299חברים  -הקמת הסניף היא לפי שיקול דעתו של
אגף הארגון של התנועה .ראה סעיף ) 27א( לחוקה .היה ואגף הארגון של התנועה
לא הקים בישוב סניף ,חברי הליכוד ביישוב ,ישתייכו לסניף שבמועצה האזורית
שבתחומה נמצא הישוב.
ג.

ביישוב שאינו במעמד של "רשות מקומית" ,כלומר שהוא אינו במעמד של מועצה
מקומית ,שיש בו בין  100ל 299 -חברים  -הקמת הסניף נתונה לשקול דעתו של
אגף הארגון של התנועה .ראה סעיף ) 27א( לחוקה .היה ואגף הארגון של התנועה
לא הקים בישוב סניף ,חברי הליכוד בישוב ,ישתייכו לסניף שבמועצה האזורית
שבתחומה נמצא הישוב.

ד.

ביישוב ,שמספר החברים בו הוא בין  1ל  ,99לא יקום סניף ,אלא הוא ייכלל
במסגרת המועצה האזורית ,שבתחומה הוא נמצא .ראה סעיף ) 27ב( לחוקה.

ה.

סניף של מועצה אזורית ,המקבץ חברים מישובים שונים ימנה  100חברים
לפחות .תנאי זהה נלמד מסעיף  29לחוקה הקובע ,כי המספר המינימאלי של
חברי מועצת הסניף יהיה .100

ו.

בישוב המשתייך לתנועת ההתיישבות של הליכוד ,שמספר חבריו הוא בין  100ל
–  299חברים יקום סניף .סעיף ) 27ג( לחוקה קובע את החובה להקים סניף
ביישוב כזה ,בעוד שסעיף  29קובע כאמור את הרף המינימאלי  100 -חברים.
הקמת הסניף בישוב המשתייך לתנועת ההתיישבות של הליכוד ,אינה נתונה
לשיקול הדעת של אגף הארגון.

.5

לעניין התחום הגיאוגרפי של הסניף נקבע בסעיף  25סיפא ,כי הוא יהיה כתחומה של
הרשות המקומית ,ואולם לפי סעיף  26לחוקה "אגף הארגון של התנועה רשאי ,בנסיבות
מיוחדות ,לקבוע ,כי תחום סניף מסוים יהא שונה במקצת מתחומה של הרשות
המקומית".

.6

לפני קביעת מספר חברי מועצת הסניפים יש לבצע אפוא התאמה של רשימת הסניפים
של התנועה ,בהתאם להוראות החוקה ולכללים שהותוו לעיל ,שבמסגרתה צריך לבחון
האם יש לשנות את הרשימה כתוצאה משינויים שחלו במספר חברי התנועה ביישובים
השונים.

.7

כך לדוגמא ,סניף שהיה קיים במועצה מקומית מסוימת ,שמספר חברי התנועה בה ירד אל
מתחת ל  ,100יבוטל ,וחבריו יעברו לסניף של המועצה האזורית ,שבתחומה הוא נמצא.

8.

דוגמא נוספת ,סניף במועצה מקומית ,שמספר החברים בה בעת ביצוע ההקצאה בבחירות
האחרונות היה  300והוא ירד כעת אל מתחת ל  ,300אך הוא גדול מ  100חברים ,אגף
הארגון של התנועה צריך להחליט האם להקים בישוב סניף אם לאו.

.9

לאחר בחינת רשימת הסניפים וקביעתה הסופית יש לקבוע את מספר חברי המועצה
בהתאם לאמור בסעיף  29לחוקה.

העתקים:
מר גדי אריאלי ,מנכ"ל הליכוד
מר רפי דואק ,מ"מ מנכ"ל ומזכיר ועדת הבחירות המרכזית
מר צורי סיסו ,אגף המחשב

בברכה
אבי הלוי ,עו"ד
היועץ המשפטי של תנועת הליכוד
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