תקנון בחירות
 .1הליכודיאדה הינו אירוע עבור חברי מפלגת "הליכוד" – תנועה לאומית
ליברלית ,הדוגלת בקיבוץ גלויות ,בשלמות המולדת ,בחרות האדם ובצדק
חברתי והיא חותרת למטרות כמפורט בחוק הליכוד ,המאורגן ע"י פעילי
הליכוד ,ומתקיים באופן חד שנתי בעיר אילת.
 .2במסגרת פעילות הליכודיאדה נערכות בחירות דמה לרשימת הליכוד )להלן:
"הבחירות"( .הבחירות יתקיימו בימים .26-27.01.2016
 .3ועדת הבחירות היא הרשות המוסכמת להכנת הבחירות ולביצוען בהתאם
להוראות תקנון זה .הועדה ויו"ר ועדת הבחירות יבחרו ע"י מארגני
הליכודיאדה.
 .4מספר חברי ועדת הבחירות ,לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה ,ובכל
מקרה יהיה מספרם בלתי זוגי.
 .5ועדת הבחירות תשקוד ותפקח על מהלך תקין של ההכנות לבחירות
וקיומן ,לרבות קיומן של בחירות חשאיות ופרסום תוצאות הבחירות.
 .6הבחירות יערכו בפיקוח עו"ד מתחילתן ועד לסיומן ,לרבות ההליכים
המקדמיים לפני ולאחר הבחירות.
 .7ועדת הבחירות תקבל החלטות ברוב דעות של החברים הנוכחים בדיון
ותנקוט בצעדים להבטחת קיומו של הליך תקין .בסיום הבחירות תסכם
הועדה את תוצאות הבחירות לרשימות השונות לאחר ספירת הקולות.
 .8רשימת המועמדים לבחירות תפורסם ע"י ועדת הבחירות.
 .9הזכות לבחור בבחירות נתונה אך ורק לחברי הליכוד.
 .10ועדת הבחירות תודיע ביום הבחירות את מיקום הקלפי ,רשימת המועמדים,
את שעות פתיחת הקלפיות וסגירתן.
 .11ועדת קלפי תהיה בת  3חברים שאחד מהם יהיה יו"ר .ועדת הבחירות
תמנה ועדת קלפי ויו"ר קלפי מקרב רשימת הבחורים.

 .12ועדת הקלפי תוודא כי הבחירות יתקיימו בחשאיות ,כפי שנקבע ע"י ועדת
הבחירות.
 .13ועדת הקלפי תאפשר אך ורק הצבעתם של בוחרים ,חברי ליכוד ,אשר
התייצבו אישית להצביע במועד קיום הבחירות וזוהו כנדרש.
 .14חבר ,אשר שמו לא נכלל ברשימת הבוחרים או לא זוהה כנדרש ,לא יהיה
רשאי להצביע .ערר על החלטת ועדת הקלפי יוגש מידית ליו"ר ועדת
הבחירות אשר יכריע בערר מיד לאחר מכן בהתייעצות עם עו"ד המקפח.
 .15הבחירות יערכו באמצעות מערכת הצבעה ממחושבת מאובטחת )להלן:
"המערכת"( .הצבעה במערכת הינה אישית וחשאית.
 .16על הבוחר לבחור לא יותר ממספר הנציגים ,בהתאם להוראות ועדת
הבחירות שימסרו במועד קיום הבחירות ,ולבחור תשובות לשאלות שיוצגו
במערכת.
 .17לאחר זיהוי הבוחר כנדרש ,יינתן לבוחר ע"י נציג ועדת הקלפי קוד אשר
יאפשר כניסה למערכת ההצבעה.
 .18חל איסור על תעמולת בחירות בתוך מבנה הקלפי ובמרחק  5מטר ממנו.
 .19בסיום ההצבעה תיסגר הקלפי בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי ועדת
הבחירות .עם סגירת הקלפי יתבצע סיכום קולות ותשובות ,תוך תיעוד
פרוטוקול וחתימתו ע"י חברי ועדת הקלפי ועו"ד המפקח.
 .20סיכומי הקולות והתשובות יועברו ע"י ועדת הקלפי בהשגחה ראויה לידי
ועדת הבחירות.
 .21חברי ועדת הבחירות יחתמו על פרוטוקול תוצאות בחירות .תוצאות
הבחירות יובאו לידיעת ציבור הבוחרים לא יאוחר מ –  36שעות ממועד
חתימת הפרוטוקול.
בברכה,
ועדת הבחירות
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