ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות לועידת הליכוד הרביעית ולמועצות הסניפים
לוח זמנים

הריני מתכבד להודיע בזה לחברי תנועת הליכוד על לוח הזמנים של הבחירות לועידת הליכוד הרביעית
ולמועצות הסניפים ,שנועדו ליום ה31.1.2012 -
לוח הזמנים של הבחירות הינו כדלקמן:

היום בשבוע
תאריך
 1.10.2010כ"ג בתשרי תשע"א
 23.10.2011יום א'
1
עד השעה כה' תשרי תשע"ב
10:00
 23.10.2011יום א'
כה' תשרי תשע"ב

האירוע
היום הקובע לעניין הזכות לבחור
המועד האחרון למסירת הודעה בכתב לועדת הבחירות,
כי החבר מבקש להיכלל באזור הבחירה הייחודי -
"מייסדים"
פרסום ראשון של ספר הבוחרים

 23.10.2011יום א'
כה' תשרי תשע"ב
 27.10.2011יום ה'
כט' תשרי תשע"ב
 30.10.2011יום א'
ב' חשון תשע"ב

היום הקובע לעניין "מייסדים"

7.11.11

יום ב'
י' חשון תשע"ב

 15.11.2011יום ג'
יח' חשון תשע"ב
 30.11.2011יום ד'
ד' כסלו תשע"ב
 5.12.2011יום ב'
ט' כסלו תשע"ב
 20.12.2011יום ג'
כד' כסלו תשע"ב

 29.12.2011יום ה'
ג' טבת תשע"ב
יום א'
1.1.2012
ו' טבת תשע"א
31.1.2012
9.2.2012
19.2.2012

יום ג'
ז' שבט תשע"א
יום ה'
טז' שבט תשע"א
יום א'
כו' שבט תשע"א

המועד האחרון להגשת בקשה להעברה מסניף לסניף.
החלטת ועדת הבחירות המרכזית על מספר הצירים
לוועידה שייבחרו בסניפים ,ביישובים ובאזור הבחירה
"מייסדים" ועל מספר החברים במועצה ,שייבחרו בכל
אחד מהסניפים.
המועד האחרון להגשת עררים על הכללה או אי הכללה
בספרי הבוחרים לרבות בספר הבוחרים של אזור
הבחירה "מייסדים"
המועד האחרון להגשת מועמדות לצירי הוועידה
ולמועצות הסניפים כולל מייסדים ) .היום הקובע לעניין
הזכות להיבחר הוא יום הבחירות (31.1.12
פרסום ראשון של שמות המועמדים
פרסום שני של ספר הבוחרים
המועד האחרון להגשת עררים על הכללה או אי הכללה
של מועמד ברשימות המועמדים ועל החלטת ועדת
הבחירות שייבחרו בסניפים ,ביישובים ובאזור הבחירה
"מייסדים" ועל מספר החברים במועצה ,שייבחרו בכל
אחד מהסניפים.
המועד האחרון להסרת מועמדות ולהחזר דמי השתתפות
פרסום שני של שמות המועמדים

יום הבחירות
פרסום תוצאות הבחירות
המועד האחרון להגשת עררים לועדת הבחירות המרכזית
על תוצאות הבחירות.

 1תוקן בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית מיום ה4.10.2011 -

.1

פרסום ספרי הבוחרים ורשימות המועמדים יעשה בין השעות  10:00-18:00במשרדי אגף המחשב
קומה  ,13רחוב המלך ג'ורג'  38תל אביב.

.2

חבר שהעתיק את מקום מגוריו רשאי להגיש בקשה לפיה הוא מבקש להיות חבר בסניף שבמקום
מגוריו החדש .בקשה להשתייך לסניף שבמקום המגורים החדש תהיה בכתב ובחתימת המבקש
ויש לצרף אליה אישור משרד הפנים על שינוי כתובת או צילום של תעודת הזהות עם כתובת
המגורים המעודכנת .את הבקשה יש להגיש במשרדי אגף המחשב של התנועה בבית ז'בוטינסקי
או לשלוח בפקס לאגף המחשב ולקבל אישור טלפוני על קבלת הבקשה.

.3

בהתאם לסעיף ) .62א( לעניין סעיף זה ,מייסד הוא מי שהוא בן  60שנה או יותר ,חבר באחד
ממרכיבי הליכוד משך  30שנה או יותר .חבר שביקש להיכלל באזור הבחירה מייסדים יוכל לממש
את זכותו לבחור ולהיבחר לוועידה באזור הבחירה "מייסדים" בלבד .בבחירות למועצת הסניף
יוכל כל מייסד לממש את זכותו בסניף שבו הוא חבר.

.4

הגשת ערערים על ספר הבוחרים ועל רשימות המועמדים ,יעשו במשרדי ועדת הבחירות המרכזית
בבית ז'בוטינסקי ,קומה  11ברחוב המלך ג'ורג'  38תל אביב עד השעה 18:00

.5

הגשת מועמדות תעשה באמצעות טופס המהווה גם שובר לתשלום דמי השתתפות בבחירות,
שאפשר לשלמו בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.

.6

ניתן לקבל טפסי הגשת מועמדות במשרדי ועדת הבחירות המרכזית.

.7

הבחירות לוועידה ולמועצות הסניפים 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-

.8

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

.9

מספרי טלפון ופקס במצודת זאב:
מזכירות ועדת הבחירות המרכזית :טל'  ,03-6210603/709פקס03-5258085 :
אגף המחשב :טלפון  03-6210604/606פקס03-6210771 :

בכבוד רב,
יהושע גרוס ,שופט )בדימוס( ,סגן נשיא בית המשפט המחוזי
בתל אביב ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

