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לכבוד
.........................................
מועמד/מועמדת לתפקיד ציר ועידה/חבר מועצת סניף
מפלגת הליכוד
א.ג.נ,

הנדון :חוק המפלגות התשנ"ב1992-
בחירות לוועידת הליכוד הרביעית ומועצות הסניפים
חובת דיווח למבקר המדינה של מועמד בבחירות מקדימות
.1

על מימון מערכת "בחירות מקדימות" חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות התשנ" ב-
) 1992להלן  -החוק( ,וכן חלות הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות ,בדבר ניהול
מערכת חשבונות ודיווח בבחירות מקדימות ,התשס"ט) 2008-להלן  -ההנחיות(.

.2

על פי החוק ""בחירות מקדימות"  -בחירות לבחירת מועמדי המפלגה לאחד מהתפקידים
האלה ,תהא שיטת הבחירות אשר תהא :יושב ראש המפלגה ... ,או תפקיד אחר במפלגה
או מטעמה".

.3

בהתאם להחלטת מרכז הליכוד מיום  24.6.2010הבחירות לועידת הליכוד הרביעית
ולמועצות הסניפים )להלן  -הבחירות המקדימות( תערכנה ביום  .31.1.2012ביום 27.9.11
הודיעה לנו המפלגה )להלן  -הודעת המפלגה( כי ביום ה 25.9.2011-החליטה ועדת
הבחירות המרכזית של המפלגה על לוח זמנים של הבחירות המקדימות שנועדו ליום
.31.1.2012

.4

אנו מפנים את תשומת לבך כי בחירת המועמד מטעם המפלגה לתפקיד ציר ועידת
הליכוד/חבר מועצת סניף ,היא בגדר בחירות מקדימות על פי הוראות החוק ועל כן חלות
על המפלגה ועל המועמדים הוראות החוק וההנחיות.

.5

נבקשך להעביר אלינו הודעה חתומה על מועמדותך בבחירות המקדימות בהתאם לסעיף
28כ .לחוק ו 28-להנחיות ) מצ"ב נוסח ההודעה בנספח .(1

רחוב הארבעה  ,19תל אביב טל 03-6843960 :פקס 03-6843916 :פקס מייל  03-6846543מען למכתבים ת"ד ,7024
תל אביב www.mevaker.gov.i l61070
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.6

על כל מועמד למסור דוח למבקר המדינה על הכנסותיו והוצאותיו למימון מערכת
הבחירות המקדימות לא יאוחר משישה שבועות לאחר יום הבחירות המקדימות.1

.7

במידה ולא היו לך הכנסות מתרומות או הוצאות למימון מערכת הבחירות מלבד הוצאות
רישום למפלגה שמומנו מכספך הפרטי ,הנך מתבקש להגיש לנו הודעה בהתאם )מצ"ב
נוסח ההודעה בנספח .(2

.8

את הדוח הכספי או ההודעה האמורה יש להעביר למשרדנו בהקדם ולא יאוחר מיום
.13.3.12

 .9לנוחותך ניתן למצוא את נוסח החוק והנחיות מבקר המדינה באתר מבקר המדינה שכתובתו
 .www.mevaker.gov.ilכמו כן עומד לרשותך באתר תדריך המפרט את הכללים ,האיסורים
וחובות הדיווח החלים על מועמד שאינו נבחר ציבור.
 .10נשמח לעמוד לרשותך במענה לשאלות שיתעוררו .ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל למר ארז
אופיר ממשרדנו בכתובת erez_zit@mevaker.gov.il :או בטלפונים למר ארז אופיר 03-6843911
ולגב' ויקי ונטורה-לופו .03-6843819

בכבוד רב

חנה רותם
מנהלת האגף

__________________
1

לנוחותכם טופס  4שבנספח להנחיות.
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נספח 1
הודעה

2

אל :מבקר המדינה
מאת............................ :
אני החתום מטה_______________________________________________ ,
___________________________________________________________
___________________________________________________________
)שמו המלא של המועמד ,מס' הזהות שלו ,מענו ,מספר הטלפון הקבוע ,הטלפון הנייד והפקס שלו וכתובת הדואר
האלקטרוני שלו(

מודיע בזה לפי סעיף 28כ לחוק המפלגות ,התשנ"ב) 1992-להלן  -החוק( ,וסעיף  27להנחיות מבקר המדינה
לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות מקדימות ,התשס"ט) 2008-להלן -
ההנחיות( ,כלהלן:
 1.קראתי את כל ההוראות הנוגעות לתרומות ,להוצאות ולניהול החשבונות בבחירות מקדימות ,כפי
שנקבעו בחוק ובהנחיות ,ואני מודע להן;
2.

אני מתכוון להתמודד על תפקיד )רשום שם התפקיד(  ..............................................בבחירות
המקדימות שיתקיימו במפלגת ;............................................................

.3

על פי נתונים שקיבלתי מהמפלגה על ידי )רשום שם ותפקיד במפלגה(
 ,...........................................................................מספר בעלי זכות הבחירה לתפקיד שעליו אני
מתמודד הוא ...............

.4

להלן פרטי החשבון הבנק שלי שיוחד לבחירות המקדימות:
חשבון על שם____________________________ שמספרו_______
בבנק __________________ סניף________________.

_______________
התאריך

__________________
חתימת המועמד

__________________

2

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.
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נספח 2
הודעה על אי-קבלת תרומות או אי-הוצאת הוצאות

3

אני החתום מטה_____________________________________________________,

)שמו המלא של המועמד ,מס' הזהות שלו ,מענו ,מספר הטלפון הקבוע ,הטלפון הנייד והפקס שלו וכתובת הדואר
האלקטרוני שלו(.

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,אני מצהיר בזה ,לפי סעיף 28כב)ב( לחוק המפלגות ,התשנ"ב ,1992-כדלקמן:
.1

התמודדתי בבחירות מקדימות במפלגה.....................................................................
על התפקיד) ...................................................להלן  -התפקיד(;

.2

לא היו לי כל הוצאות בקשר להתמודדותי בבחירות המקדימות על התפקיד מלבד הוצאות
רישום למפלגה.

.3

לא קיבלתי כל תרומות למימון התמודדותי בבחירות המקדימות על התפקיד;

.4

אני מצהיר כי זה הוא שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת ונכון.

_____________
תאריך

__________________
3

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.

_____________________
חתימת המועמד

