
                                                         
                                                                      יו"ר התנועה

                                                                                       

  " א/                                                                            אדר ו כ הליכוד ועידת ת  חבר

ד" תשע
2014פברואר  26 

                                                                                                     

, רב  שלום

ה    -  הליכוד לועידת   4  הזמנה

 - ה      הליכוד לועידת להזמינך מתכבד :4הריני     , שלהלן,    היום לסדר בהתאם מועדים בשני שתתקיים

ראשונה  ישיבה

 -  ,'   ' ה      ב באדר כא ראשון ביום תתקיים הראשונה המכביה  17:00בשעה  23.3.2014הישיבה  בכפר

ברנשטיין'    פרץ . (   7רח בשעה   שערים פתיחת גן )16:00רמת

היום  :סדר

1.  ,    ,    " לפיה      נתניהו בנימין מר הממשלה וראש התנועה ר יו של החלטה הצעת על  מרכזדיון

אידיאולוגיים        דיונים שלושה הקרובה השנה במהלך יקיים :הליכוד כדלקמן, 

 : דיון"          אידיאולוגים בנושאים דיונים לשלושה הנוכחית השנה במהלך יתכנס הליכוד  מרכז
תוך-    בטחוני .  60מדיני      -   , הדיונים  בסיום ומדינה דת בנושא ודיון חברתי כלכלי דיון  יום

." המרכז        לאישור ותביאו עקרונות מסמך הליכוד לשכת תגבש

2.  ,       " לפיה      נתניהו בנימין מר הממשלה וראש התנועה ר יו של החלטה הצעת על  מרכזדיון

 ,      , ברוב        הוועידה ידי על אליו שיועברו החוקה לתיקון הצעות על להצביע מוסמך יהיה  הליכוד
:רגיל כדלקמן, 

     , סעיף"   לפי לסמכותה בהתאם מחליטה הליכוד )(55ועידת ,  1ה( למרכז)  להעביר  לחוקה
    , ושלא        הוועידה לנשיאות שהוגשו החוקה לתיקון ההצעות כל את והצבעה לדיון  הליכוד

    ,    . לתום     עד מוסמך יהיה המרכז לנעילתה עד בוועידה להצבעה מיום  18עלו  חודשים
 .        , רגיל  ברוב החוקה לתיקון ההצעות את לקבל הוועידה נעילת
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   . תישמר"            כזה במקרה אחרת מפלגה עם הליכוד של לאיחוד הצעה על תחול לא זאת  הצעה
סעיף    לפי טעון            80  הדרישה אחרת מפלגה עם הליכוד תנועת של שאיחוד המורה    לחוקה

.      , המרכז       חברי של ברוב כלומר מיוחד ברוב שיתקבל התנועה מרכז של אישור

       , להצבעה      שיועלו החוקה לתיקון ההצעות על למעט החוקה לתיקון הצעות כל על  ההצבעה
   ,    , בין    שתתכנס מרכז בישיבת תתקיים הוועידה של הנוכחי - 12במושב ,18ל   חודשים 

 ." זאת    החלטה קבלת מיום

3. -       , " ה      שני ביום תתקיים עליהן שההצבעה ב המצ החוקה לתיקון הצעות על  24.3.2104דיון

:   , שלהלן       בנושאים התנועה של החוקה וועדת ידי על ושהוכנו

- ,      , ייבחרו      האזורים נציגי המזכירות חברי לפיה התנועה למזכירות הבחירות שיטת לתיקון  הצעה

. בחירה        אזור מאותו המרכז חברי כלל ידי על

התנועה        - במזכירות המייסדים מספר יגדל לפיה החוקה לתיקון הצעה

-   " המייסדים     "  מוסדות וייבחרו המייסדים סניף יקום לפיה החוקה לתיקון הצעה

-. התנועה         בלשכת המייסדים מספר יגדל לפיה החוקה לתיקון הצעה

- -        , ה     הליכוד לועידת בבחירות מועמדות את שהגישו התנועה חברי לפיה שעה  באזור 4הוראת

      ," " בני  היו המועמדות הגשת שבעת מייסדים ,   75הבחירה בועידת   כצירים יכהנו לפחות  שנים

 - ה  .4הליכוד בוועידה,         צירים להיות בבחירות נבחרו לא אם אף

שנייה  ישיבה

 -  ,'   '  , ה       ב באדר כב שני ביום תתקיים הוועידה של השנייה מהשעה,   24.3.2014הישיבה  10:00החל

לשעה   "    22:00ועד מר         הממשלה וראש התנועה ר יו של ההחלטה הצעות על להצבעה תיוחד  והיא

-          , ה      ביום שהתקיים הראשון המושב של היום בסדר שנכללו החוקה לתיקון ההצעות ועל נתניהו  בנימין

23.3.2104  , לסדרי.          בהתאם הארץ ברחבי הצבעה באתרי תתקיים והיא חשאית תהיה  ההצבעה

 . התנועה         של המרכזית הבחירות ועדת ידי על שיקבעו ההצבעה

: היום  סדר

 ' '   '  , ' ורג  ג המלך רח בוטינסקי ז אביב,   38בית  . 63298תל



                                                         
                                                                      יו"ר התנועה

השעות  .1 לשעה   10:00בין הצבעה:  22:00ועד

ההצבעה   .2 תוצאות פרסום

   ,   ,       , הליכוד   באתר יפורסמו שיהיו ככל והודעות הישיבה של היום בסדר שינויים וההצבעה הדיון  סדרי

www.likud.org.ilבכתובת 

       

 בברכה,

   "  , התנועה  ר יו נתניהו בנימין

.    ,       , נשק*    להביא אין להזמנה בנוסף מזהה בתעודה להצטייד יש תשלום ללא החנייה
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