תקנון
הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת העשרים ואחת )הוראת שעה(
 .1המשמעות של המונחים בתקנון זה תהיינה כהגדרתם בחוקת
התנועה.
הבחירות של מועמדי רשימת הליכוד לכנסת ,נבחרי הרשימה
הארצית.

.2

מועמדי רשימת הליכוד לכנסת ,נבחרי הרשימה הארצית ,ייבחרו
על ידי כלל חברי התנועה בעלי הזכות לבחור .חבר תנועה ,בעל
הזכות לבחור ,יצביע בעד  12מועמדים בדיוק ,מבין כלל המועמדים
ברשימה הארצית.

.3

הצבעתו של בוחר שיחרוג מהוראת סעיף  2לעיל תיפסל והיא לא
תימנה במניין הקולות הכשרים בספירת הקולות.

.4

קיבלו  2מועמדים או יותר מספר קולות זהה  -ייקבע דירוגם
בהגרלה ,שתיערך בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם.
ההגרלה תנוהל על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,לכל המאוחר 24
שעות ,מיום הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות.

הבחירות של מועמדי רשימת הליכוד לכנסת ,נבחרי המחוזות

.5

מועמדי רשימת הליכוד לכנסת ,נבחרי המחוזות ,ייבחרו על ידי
כלל חברי מרכז הליכוד בעלי הזכות לבחור במועד שבו תתקיימנה
!1

הבחירות של מועמדי הרשימה הארצית .חבר מרכז בעל הזכות
לבחור ,יצביע בעד חמישה מועמדים בלבד ,מבין רשימת המועמדים
במחוזות הבחירה ,בהתאם לאמור בסעיף  26להלן.
הצבעתו של בוחר שיחרוג מהוראת סעיף  5לעיל תיפסל והיא לא

.6

תימנה במניין הקולות הכשרים בספירת הקולות.
קיבלו  2מועמדים או יותר במחוז בחירה מספר קולות זהה,

.7

ייקבע הנבחר בהגרלה ,שתיערך בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר
או נציגיהם .ההגרלה תנוהל על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,תוך
 24שעות ,מיום הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות.
מחוזות הבחירה יהיו עשרה ,בהתאם למפת המחוזות המצורפת

.8

כנספח א' לתקנון הבחירות ,כפי שהייתה בתקנון הבחירות לכנסת
העשרים והיא

מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מימנו .כל מחוז

יכלול את הסניפים הנכללים בתחום המחוז ,כפי שמפורט במפת
המחוזות.
המקומות ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת שיוקצו למחוזות ,יהיו

.9

בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף  13להלן .סדר המחוזות ברשימה
יהיה בסדר יורד ,בהתאם למספר חברי התנועה שהינם בעלי הזכות
לבחור בבחירות לפי תקנון זה בכל מחוז.

.10

חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד של שר ,סגן שר או

חבר כנסת ,לא יהיה זכאי להגיש את מועמדותו במחוז בחירה.
"חבר כנסת" לעניין סעיף זה  -מי שכיהן בתפקיד חבר כנסת 6
חודשים ברציפות לפחות.
!2

מיקום המועמדים ברשימה

.11

יו"ר התנועה ומועמדה לראשות הממשלה הוא הראשון ברשימת

מועמדי הליכוד לכנסת.

.12

ב

מ

ו

ק

מ

ת

ו

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,23,24,25,27,28,3
35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, ,0,31,32

ברשימה

ישובצו נבחרי הרשימה הארצית בסדר יורד ,על פי מספר הקולות
הכשרים שקיבלו ,בכפוף להבטחת ייצוג לנשים ,לעולה חדש,
לצעיר ,ללא יהודי ולחרדי.

.13

במקומות  ,19,21,22,26,29,33,34,36,38,39והחל מהמקום ה-

 55ועד למקום ה 65 -ברשימה ,ישובצו נבחרי המחוזות ,על פי סדר
הופעתם ברשימה ,בהתאם לסעיף  9לעיל.

.14

החל מהמקום ה 65 -ברשימה ועד המקום ה 117 -ברשימה

ידורגו ,בסדר יורד ,הנבחרים הבאים בתור ,מבין נבחרי הרשימה
הארצית.
.15א 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  25ו 31 -שתשארנה במקומות אלה.
!3

ב.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.
הבטחת ייצוג למגזר הנשים
ברשימת הליכוד לכנסת יובטח ייצוגן של שש מועמדות עד

.16

למקום ה 40 -כולל ברשימה ,שתקודמנה ברשימה רק במקרה שבו
התקיימו התנאים הנדרשים להפעלת המנגנון של הבטחת ייצוג
לנשים ,בהתאם להוראות שבסעיף זה להלן ,מבין המועמדות
שהגישו את מועמדותן במסגרת הרשימה הארצית ,על פי סדר
בחירתן ברשימה הארצית ובהתאם להוראות הבאות:
)א( .לא נבחרו מועמדות לאחד מ  40המקומות הראשונים
ברשימה ,

ישובצו

מועמדות

שש

במקומות הבאים :

 10,20,25,31,35,40ברשימה לפי סדר בחירתן ברשימה הארצית,
בכפוף לכך שהמועמדת שתקודם למקום  25,31,35,40ברשימה,
לא כיהנה בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או חברת כנסת.

)ב(.

לא נבחרה מועמדת למקומות  2עד  10כולל ברשימה  -תקודם

למקום ה 10 -ברשימה ,המועמדת שנבחרה ראשונה מבין
המועמדות ברשימה הארצית .יובהר ,כי אם תיבחר מועמדת
למקומות  2עד  10ברשימה תבוטל הבטחת הייצוג לנשים במקום
 10ברשימה.

!4

)ג(.

אם לאחר שנבחרה מועמדת למקומות  2עד  10כולל ברשימה

או לאחר שקודמה מועמדת למקום ה 10 -ברשימה ,בהתאם
לאמור בסעיף קטן )ב( לעיל ,יימצא כי לא נבחרה מועמדת שנייה
עד למקום ה 20 -ברשימה כולל  -תקודם למקום ה 20 -ברשימה,
המועמדת הזכאית לכך על פי סדר בחירתן של המועמדות
ברשימה הארצית .יובהר ,כי אם תיבחרנה שתי מועמדות
למקומות  2עד  20ברשימה ,תבוטל הבטחת הייצוג לנשים במקום
 10ו 20 -ברשימה.

)ד(.

אם לאחר שנבחרו לרשימה ו/או קודמו ברשימה מועמדות,

בהתאם לסעיפים קטנים )ב( ו) -ג( לעיל יימצא ,כי לא נבחרה
מועמדת שלישית עד למקום ה 25 -ברשימה כולל  -תקודם
למקום ה 25 -ברשימה ,המועמדת הזכאית לכך על פי

סדר

בחירתן של המועמדות ברשימה הארצית ,בתנאי שהיא אינה
מכהנת ושהיא לא כיהנה בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או
חברת כנסת.
)ה( .אם לאחר שנבחרו לרשימה ו/או קודמו ברשימה מועמדות,
בהתאם לסעיפים קטנים )ב() ,ג( ו) -ד( לעיל יימצא ,כי לא נבחרה
מועמדת רביעית עד למקום ה 31 -ברשימה כולל  -תקודם למקום
ה 31 -ברשימה ,המועמדת הזכאית לכך על פי סדר בחירתן של
המועמדות ברשימה הארצית ,בתנאי שהיא אינה מכהנת ושהיא
לא כיהנה בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או חברת כנסת.

)ו(.

אם לאחר שנבחרו לרשימה ו/או קודמו ברשימה מועמדות,

בהתאם לסעיפים קטנים )ב() ,ג() ,ד( ו) -ה( לעיל יימצא ,כי לא
נבחרה מועמדת חמישית עד למקום ה 35 -ברשימה כולל -
!5

תקודם למקום ה 35 -ברשימה ,המועמדת הזכאית לכך על פי סדר
בחירתן של המועמדות ברשימה הארצית ,בתנאי שהיא אינה
מכהנת ושהיא לא כיהנה בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או
חברת כנסת.

)ז(.

אם לאחר שנבחרו לרשימה ו/או קודמו ברשימה מועמדות,

בהתאם לסעיפים קטנים )ב() ,ג() ,ד() ,ה( ו) -ו( לעיל יימצא ,כי לא
נבחרה מועמדת שישית עד למקום ה 40 -ברשימה כולל  -תקודם
למקום ה 40 -ברשימה ,המועמדת הזכאית לכך על פי סדר
בחירתן של המועמדות ברשימה הארצית ,בתנאי שהיא אינה
מכהנת ושהיא לא כיהנה בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או
חברת כנסת.
)ח( .הבטחת הייצוג של המועמדת השביעית שתשובץ במקום ה-
 46ברשימה ושל המועמדת השמינית שתשובץ במקום ה50 -
ברשימה ,תיעשה בהתאם לשיטה המתוארת בסעיף )ו( לעיל
בשינויים המחויבים.
)ט( .כמו כן תשובצנה מועמדות ,בסדר יורד בהתאם לסדר בחירתן
ברשימה הארצית במקומות הבאים 100 ,90 ,80 ,70 ,60 :ו110 -

.17

במקרה שבו תיבחר מועמדת במסגרת מחוזות הבחירה לפני

המקום ה 25 -ברשימה ,לא תבוטל הבטחת הייצוג למועמדת
במקום ה 31 -ברשימה.

.18

מובהר בזאת ,כי בחירתה של מועמדת ,שמכהנת או שכיהנה
בעבר בתפקיד שרה ,סגנית שר או חברת כנסת ,עד למקום ה20 -
!6

ברשימה הארצית כולל ,אינה גורעת מהבטחת הייצוג לנשים ,שאינן
מכהנות ולא כיהנו בעבר בתפקיד שרה ,סגן שר או חברת כנסת,
במקומות 25,31,35,40
הבטחת ייצוג למגזר הלא יהודי

.19

"לא יהודי"  -חבר תנועה ,שביום הקובע לעניין הזכות לבחור ,כפי

שנקבע על ידי המרכז ,לא היה רשום כיהודי במרשם האוכלוסין ולא
היה עולה חדש.

.20

במקום ה 30 -ברשימה ישובץ מועמד "לא יהודי" ,שזכה במספר

הקולות הכשרים הגדול ביותר מבין המועמדים הלא יהודים
ברשימה הארצית .שיבוצו של מועמד "לא יהודי" במקום ה30 -
ברשימה ,לא יתבטל במקרה שבו ייבחר מועמד "לא יהודי" ברשימה
הארצית עד למקום ה  30ברשימה.
 .21חבר 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.
הבטחת ייצוג למגזר העולים החדשים

!7

.22

"עולה חדש"  -חבר תנועה שעלה לישראל וזכה לתעודת עולה,

לא לפני יום ה .1.1.1983 -
 .23לא נבחר מועמד "עולה חדש" למקום  2עד  28כולל ברשימה,
יקודם למקום ה 28 -ברשימה ,המועמד שעונה להגדרת "עולה
חדש" ,שנבחר ראשון מבין המועמדים שעונים להגדרת "עולה
חדש" ברשימה הארצית.

.24

חבר תנועה שמכהן או כיהן בעבר בתפקיד חבר כנסת ,יהיה

זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג למגזר העולים החדשים ,לפי סעיף 23
לעיל 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.
הבטחת ייצוג למגזר צעירים

.25

"צעיר" – חבר תנועה שביום הקובע לעניין הזכות לבחור ,כפי

שנקבע על ידי המרכז ,היה בין  21שנים לפחות וטרם מלאו לו 35
שנים.
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.26

לא נבחר מועמד "צעיר" עד למקום ה 32 -ברשימה כולל  -יקודם

למקום ה  32 -ברשימה ,המועמד שעונה להגדרת "צעיר" שזכה
במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר מבין המועמדים ברשימה
הארצית.

.27

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.

הבטחת ייצוג למגזר החרדי

.28

"חרדי"  -חבר תנועה ,שביום הקובע לעניין הזכות לבחור ,כפי

שנקבע על ידי המרכז ,עונה להגדרה של "חרדי" כהגדרתו בחוק
שירות ביטחון )נוסח משולב( ,תשמ"ו.1986-
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.29

לא נבחר מועמד העונה להגדרה "חרדי" עד למקום ה43 -

ברשימה כולל  -יקודם למקום ה 43 -ברשימה ,המועמד "החרדי",
שזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר מבין המועמדים
שביקשו ליהנות מאבטחת ייצוג למגזר החרדי בליכוד ברשימה
הארצית.
שיבוץ המועמדים ברשימה והמשמעות של הבטחת ייצוג למגזרים

.30

שיבוץ המועמדים ברשימת הליכוד לכנסת ייעשה בארבעה

שלבים בהתאם להוראות שלהלן:
)א( בשלב הראשון ,ישובץ יושב ראש הליכוד ומועמדה לראשות
הממשלה במקום הראשון ,לאחריו ישובץ המועמד במקום שהוקצה
למועמד מטעמו של יו"ר הליכוד וראש הממשלה ולאחריהם ישובצו
נבחרי הרשימה הארצית בסדר יורד ,על פי מספר הקולות הכשרים
שקיבלו ,במקומות שהוקצו ברשימה לכנסת למועמדים שהתמודדו
ברשימה הארצית.
)ב( בשלב השני ,ייושם המנגנון של הבטחת ייצוג למגזרים .המנגנון
של הבטחת ייצוג למגזרים יופעל בכפוף להוראות הבאות:
)(1יישום המנגנון של הבטחת ייצוג דוחק לאחור ,בהתאמה,
מועמדים שהוצבו ברשימה הארצית ,לפני הפעלת המנגנון של
הבטחת ייצוג ,במקומות שהובטחו למגזרים.
)(2בכל מקרה שבו ייושם המנגנון של הבטחת ייצוג לא יהיה בכך
כדי לדחוק לאחור את נבחרי המחוזות.
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)(3במקרה שבו לא ייושם המנגנון של הבטחת ייצוג למגזרים,
בכולם או בחלקם ,לא יהיה בכך כדי לקדם את נבחרי
המחוזות.
)(4המקומות ברשימה שהוקצו למגזרים שייצוגם הובטח ,הינם
קבועים והם לא יקודמו ,במקרה שבו לא ייושם המנגנון של
הבטחת ייצוג למגזרים.
)ג( בשלב השלישי ,ישובצו נבחרי המחוזות על פי סדר הופעתם
ברשימה.
)ד( בשלב הרביעי ,ישובצו המועמדים במקומות  119 ,118ו,120 -
ברשימת מועמדי הליכוד לכנסת ,על ידי יו"ר התנועה.
תנאי להבטחת ייצוג

.31

מועמד יהיה זכאי ליהנות מהבטחת ייצוג אחת בלבד של מחוז או

של אחד המגזרים ,בהתאם לבחירתו ,כפי שצוינה בטופס הגשת
המועמדות.

.32

חבר תנועה ,שנבחר בעבר לרשימת מועמדי הליכוד לכנסת,

מטעם אחד מהמגזרים  -המגזר הלא יהודי ,מגזר העולים החדשים
ומגזר הצעירים ,ונהנה מהבטחת ייצוג ,לא יהיה זכאי להגיש
מועמדות להיבחר לרשימת הליכוד לכנסת מטעם שני המגזרים
האחרים.
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השתייכות מועמד למחוז

.33

חבר תנועה יהיה זכאי להגיש את מועמדותו להיבחר לרשימת

מועמדי הליכוד לכנסת במחוז הבחירה ,שבו הוא מתגורר דרך קבע,
על פי כתובת מגוריו ,כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין שבמשרד
הפנים במועד אישור תקנון זה על ידי מרכז הליכוד ולחילופין במחוז
הבחירה שאליו הוא משתייך הסניף שבו הוא חבר ,הכל לפי בחירתו.

מועד הבחירות המקדימות

.34

הבחירות המקדימות תתקיימנה ביום שלישי ל' בשבט תשע"ט ,ה
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המרכזית תהיה מוסמכת לדחות את מועד הבחירות מטעמים
מיוחדים שירשמו.
ועדת הבחירות המרכזית

.35

לועדת הבחירות המרכזית שתנהל את הבחירות המקדימות של

מועמדי הליכוד לכנסת ה ,21 -תהיינה כל הסמכויות והתפקידים
המסורים לוועדת הבחירות המרכזית לפי פרק ה' לחוקת התנועה
בשינויים המחויבים לפי העניין וכן כל הסמכויות והתפקידים
המסורים לוועדת הבחירות האחראית לביצוע הבחירות לכהונת
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יושב ראש הליכוד ,לצירי הועידה ולחברי מועצות הסניפים .ועדת
הבחירות תקבע את סדרי הבחירות

מסמך זה מנוסח בלשון זכר ,אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד
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