הצבעת מרכז הליכוד
שהתקיימה ביום שני ח' בשבט 14 ,בינואר 2019
הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת

הצעת החלטה של יו"ר הליכוד וראש ממשלת ישראל ,מר בנימין נתניהו
 .1הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת תתקיימנה ביום שלישי ל' בשבט,
תשע"ט 5 ,בפברואר .2019
 .2תקנון הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת הוא תקנון הבחירות ,שהוצע על ידי יו"ר
הליכוד וראש הממשלה ,מר בנימין נתניהו ,שאושר על ידי ועדת החוקה של הליכוד ביום ה-
 8.1.2019הכולל גם תיקונים שאושרו על ידי ועדת החוקה ביום ( .10.1.2019להלן " :התקנון ו/או
"תקנון הבחירות")
יודגש כי בהתאם לסעיף 5א לתקנון הבחירות ,יו"ר הליכוד וראש הממשלה יהיה זכאי לשבץ מועמד
אחד ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת באחד המקומות ,החל מהמקום ה  21ועד בכלל .החליט יו"ר
התנועה וראש הממשלה לשבץ מועמד תידחק הרשימה הנבחרת מקום אחד לאחור ,החל מהמקום
שבו שובץ המועמד על ידי ראש הממשלה ועד בכלל למעט הנשים החדשות ששובצו במקומות 25
ו 31 -שתשארנה במקומות אלה.
כמו כן יודגש כי בהתאם לסעיף 15ב לתקנון הבחירות ,עד למועד הגשת הרשימות לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת שמורה הזכות ליו"ר הליכוד וראש הממשלה להביא למרכז הליכוד הצעה נוספת
לשריון ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת ,בהתאם לשיקול דעתו.
בהתאם לסעיף  21לתקנון הבחירות ,חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת יהיה
זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג למגזר הלא יהודי לפי סעיף  20לעיל ובתנאי שכיהן כחבר כנסת תקופת
כהונה אחת בלבד .יובהר כי חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד של שר ,סגן שר או חבר
כנסת יותר מכהונה אחת לא יהיה זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג למגזר הלא יהודי לפי סעיף  20לעיל.
"חבר כנסת" לעניין סעיף זה  -מי שכיהן בתפקיד חבר כנסת  6חודשים ברציפות לפחות.
בהתאם לסעיף  24לתקנון חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת ,יהיה זכאי ליהנות
מהבטחת ייצוג למגזר העולים החדשים ,לפי סעיף  23לעיל ובתנאי ,שכיהן כחבר כנסת תקופת
כהונה אחת בלבד ,ונבחר לרשימת המועמדים של הליכוד לכנסת ,מטעם מגזר העולים החדשים
בלבד .יובהר כי חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת יותר מכהונה אחת ,או חבר
תנועה שכיהן בעבר כחבר כנסת כהונה אחת בלבד ,אך לא נבחר לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת
מטעם מגזר העולים החדשים ,אלא מטעם הרשימה הארצית או מגזר אחר או מחוז בחירה ,לא יהיה
זכאי להגיש את מועמדותו בבחירות המקדימות במגזר העולים החדשים וליהנות מהבטחת ייצוג
למגזר העולים החדשים ,לפי סעיף  23לעיל " .חבר כנסת" לעניין סעיף זה  -מי שכיהן בתפקיד
חבר כנסת  6חודשים ברציפות לפחות.

בהתאם לסעיף  27לתקנון הבחירות חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת ,יהיה
זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג למגזר הצעירים ,לפי סעיף  26לעיל ובתנאי ,שכיהן כחבר כנסת תקופת
כהונה אחת בלבד ,ונבחר לרשימת המועמדים של הליכוד לכנסת ,מטעם מגזר הצעירים בלבד.
יובהר כי חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת יותר מכהונה אחת ,או חבר תנועה
שכיהן בעבר כחבר כנסת כהונה אחת בלבד ,אך לא נבחר לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת מטעם
מגזר הצעירים ,אלא מטעם הרשימה הארצית או מגזר אחר או מחוז בחירה ,לא יהיה זכאי להגיש
את מועמדותו בבחירות המקדימות במגזר הצעירים וליהנות מהבטחת ייצוג למגזר הצעירים ,לפי
סעיף  23לעיל " .חבר כנסת" לעניין סעיף זה  -מי שכיהן בתפקיד חבר כנסת  6חודשים ברציפות
לפחות.
 .3הרכב ועדת הבחירות המרכזית לבחירות המקדימות הינו כדלקמן:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

כבוד השופט המחוזי (בדימוס) מנחם נאמן ,יושב ראש הוועדה
מר אבן צור דוד ,חבר וועדה
מר אזולאי שמעון ,חבר וועדה
מר בניטה מרדכי ,חבר וועדה
מר כהן איתן ,חבר וועדה
מר פרץ דוד מאיר ,חבר וועדה
מר שטרן שבח ,חבר וועדה

 .4הרכב ועדת הפיקוח לבחירות המקדימות הינו כדלקמן :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני ,יושב ראש הוועדה
מר יעקב כפיר ,חבר וועדה
מר שלומי זיוי ,חבר וועדה
מר טל מגינל ,חבר וועדה
מר דיין יוסף ,חבר וועדה
מר דודו פדלון ,חבר וועדה
מר יגאל ארבלי ,חבר וועדה
מר צבי מזרחי ,חבר וועדה
מר אמנון בן עמי ,חבר וועדה

 .5היום הקובע לעניין הזכות לבחור ולהיבחר הוא יום שלישי ,ט' בשבט תשע"ט15.1.2019 ,
תקנון הבחירות המוצע של הבחירות לכנסת העשרים ואחת ,לרבות טבלת השיבוצים ברשימה ,ומפת
המחוזות ,כפי שאושרו על ידי וועדת החוקה מתפרסמים באתר הליכוד ובאתר הקלפי

