הליכוד ,תנועה לאומית ליברלית
הבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת הרשות המקומית בבחירות
הכלליות לרשויות המקומיות ,שתתקיימנה ביום ה22.10.2013 -
תקנון בחירות
.1

המשמעות של המונחים בתקנון זה תהיינה כהגדרתם בחוקת התנועה.

.2

הבחירות בהתאם לתקנון זה הן בחירות של מועמדי הליכוד למועצות
הרשויות המקומיות בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ,שתתקיימנה
ביום ה22.10.2013 -

ועדת ההיגוי העליונה
.3

הליכי הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד למועצות הרשויות
המקומיות ,בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ,בהתאם לתקנון זה ,אין
בהם כדי לפגוע בסמכויותיה של ועדת ההיגוי העליונה ,האחראית על
מערכת הבחירות לכלל הרשויות המקומיות והמוסמכת לפי סעיף 143כ"ו)ב(
לחוקת הליכוד ,בין היתר ,להחליט ,כי ברשויות מקומיות מסוימות ,לא
יתקיימו בחירות מקדימות של מועמד הליכוד לראש הרשות המקומית ,כי
הליכוד יתמוך בבחירת המועמד שתקבע הועדה ,או ברשימה שתקבע הועדה,
ימנע מהצגת מועמד מטעמו .כמו כן מוסמכת הועדה לקבוע מועמד בעצמה
או בעקבות הליכים אחרים כפי שהורתה.

הזכות לבחור ולהיבחר
.4

חבר זכאי לבחור ובלבד שהיה לחבר התנועה לפחות  16חודשים לפני יום
הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר השנתיים) .סעיף  18לחוקת
תנועת הליכוד(

.5

חבר זכאי להיבחר מטעם התנועה לחבר מועצת הרשות מקומית ובלבד
שהיה לחבר התנועה לפחות שלוש שנים לפני יום הגשת המועמדות ושילם
בהן כסדרם את דמי החבר השנתיים) .סעיף )19א( לחוקת הליכוד(.

.6

בהסכמתו של יו"ר התנועה ,רשאית המזכירות לפטור חבר מתנאי כאמור
בסעיף )19א( לחוקה.

.7

הורשע חבר בפסק דין סופי ונידון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על
שלושה חדשים ,לא יהיה מועמד לתפקיד בתנועה או לתפקיד מטעמה ,אלא
אם קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית בליכוד ,כי אין עם העבירה שבה
הורשע ,בנסיבות העניין ,משום קלון .בערעור על קביעה ,כי אין עם העבירה,
בנסיבות העניין ,משום קלון או על סירוב לקבוע כן ידון בית הדין ,בהתאם
1

לעילות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה
לצדק) .סעיף )20א( ו) -ב( לחוקה(
בחירת מועמדי הליכוד לכהונה כראש הרשות המקומית
.8

מועמד הליכוד לכהונת חבר מועצת הרשות המקומית ייבחר בבחירות
אישיות ,ישירות ,כלליות שוות וחשאיות על ידי חברי מועצת סניף הליכוד
באותה רשות) .סעיף  143כד).א( לחוקת הליכוד(.

לוח זמנים
.9

לוח הזמנים של הבחירות של מועמדי הליכוד למועצת הרשות המקומית
הינו כדלקמן:

לוח הזמנים של הבחירות הינו כדלקמן:
הפעולה
מועד
16/7/13
22/7/13
עד השעה 15:00
23/7/13

23/7/13
25/7/13
יום חמישי
עד השעה 12:00
25/7/13
29/7/13
עד השעה 12:00
30/7/13
30/7/13
עד השעה 12:00

פרסום ראשון של ספרי הבוחרים –
רשימת חברי מועצות סניפי הליכוד.
המועד האחרון להגשת עררים לועדת
הבחירות על הכללה או אי הכללה בספר
הבוחרים של חברי מועצות הסניפים
המועד האחרון למתן החלטות על ידי
ועדת הבחירות בערעורים על הכללה או
אי הכללה בספר הבוחרים של חברי
מועצות הסניפים
פרסום שני )סופי( של ספר הבוחרים של
חברי מועצות הסניפים.
המועד האחרון להגשת מועמדות לועדת
הבחירות
פרסום ראשון של רשימות המועמדים
המועד האחרון להגשת עררים על הכללה
או אי הכללה של מועמד ברשימת
המועמדים
המועד האחרון למתן החלטות על ידי
ועדת הבחירות בערעורים על הכללה או
אי הכללה ברשימות המועמדים
המועד האחרון לביטול המועמדות והחזר
כספי

2

)סופי(

של

רשימות

פרסום שני
31/7/13
המועמדים
הודעות לבוחר ישלחו  10יום לפני מועד
יום הבחירות
מיום  11/8/13עד ליום הבחירות .ועדת הבחירות תפרסם את
רשימת הרשויות המקומיות ,שבהן
22/8/13
יתקיימו בחירות מקדימות ,בהתאם
הקלפיות תהיינה פתוחות בין להחלטתה של ועדת ההיגוי העליונה
ותשלח הודעה על יום הבחירות
השעות 18:00-22:00
המקדימות ,מיקום הקלפיות ושעות
ההצבעה.
פרסום תוצאות ,תוך  2ימים מיום הבחירות.
ערעור על תוצאות הבחירות יוגש עד ולא יאוחר ,מ 7-ימים מיום פרסום
התוצאות הרשמיות ע"י ועדת הבחירות.

ועדת הבחירות תפרסם את רשימת הרשויות המקומיות ,שבהן יתקיימו
בחירות ,בהתאם להחלטתה של ועדת ההיגוי העליונה ותשלח הודעה על יום
הבחירות ,מיקום הקלפיות ושעות ההצבעה.
הצגת מועמדות
.10

בקשה להצגת מועמדות בבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד
למועצת הרשות המקומית תוגש בכתב באמצעות טופס בקשה מיוחד
שאושר על ידי ועדת הבחירות .המועמד ימלא את כל הפרטים בבקשה ויצרף
לה אישור על תשלום דמי השתתפות בבחירות /ההרשאה לתשלום
באמצעות כרטיס אשראי 2 ,תמונות פספורט .מצ"ב טופס הגשת מועמדות,
נספח 1

דמי השתתפות
.11

.12

מועמד ישלם דמי השתתפות בהוצאות התנועה לצורך ארגון הבחירות
המקדימות ,בהתאם לתנאים ,למועדים ולשיעורים הבאים:
א.

סך של  1,000ש"ח ,במעמד הגשת המועמדות.

ב.

סך של  ₪ 500בגין כל עתירה שיגיש המועמד לבית הדין העליון של
התנועה ,שעניינה הבחירות המקדימות של מועמדי הליכוד למועצת
רשויות המקומיות.

ניתן לשלם את דמי ההשתתפות בדואר או באמצעות כרטיס אשראי.
3

.13

התשלום בדואר יעשה באמצעות שובר תשלום סטנדרטי ,שניתן לקבלו בבנק
הדואר ,לפקודת הליכוד מס' חשבון .7 - 532943

.14

התשלום באמצעות כרטיס אשראי יעשה במסירת הרשאה חתומה על ידי
המועמד לחיוב כרטיס האשראי הפרטי שלו.

.15

על כל מועמד לצרף לטופס הגשת המועמדות שתי תמונות פספורט ובנוסף
לשלוח את תמונת הפספורט בדואר אלקטרוני לועדת הבחירות ולאגף
המחשב של התנועה.

הנחיות מנהליות
.16

בקשה להעברה מסניף לסניף יש להגיש בצירוף אישור משרד הפנים על
שינוי כתובת או צילום של תעודת הזהות עם כתובת המגורים המעודכנת.
את הבקשה יש להגיש במשרדי אגף המחשב או לשלוח בפקס לאגף המחשב
ולקבל אישור טלפוני על קבלת המסמכים.

.17

פרסום ספרי הבוחרים )רשימת חברי מועצת הסניף( ורשימות המועמדים
יעשה בין השעות  10:00-17:00באגף המחשב של התנועה בבית ז'בוטינסקי,
קומה  13רחוב המלך ג'ורג'  38תל אביב.

.18

הגשת ערערים על ספר הבוחרים )רשימת חברי מועצת הסניף( ועל רשימות
המועמדים וכן הגשת מועמדויות ,יעשו בלשכת מ"מ מנכ"ל הליכוד ומנהל
האגף המוניציפאלי מר רפי דואק ,בבית ז'בוטינסקי ,קומה  11ברחוב המלך
ג'ורג'  38תל אביב.

.19

ניתן לקבל טפסי הגשת מועמדות ,הרשאות לתשלום דמי השתתפות ,נהלי
בחירות ותקנון בחירות במשרדי האגף המוניציפאלי בבית ז'בוטינסקי בתל
אביב וכן להוריד הטפסים מאתר האינטרנט של הליכוד
WWW.LIKUD.ORG.IL

סדרי בחירות כללים
.20

ועדת הבחירות תמנה לבחירות בכל אחד מהסניפים עו"ד נאמן מטעמה אשר
יהיה אחראי על הניהול והפיקוח על הבחירות ,הליך ההצבעה והספירה
באתר ההצבעה.

.21

בקלפי ישבו  2חברי ועדת קלפי מטעם חברת כח אדם.

.22

יו"ר ועדת הקלפי הוא עו"ד נאמן ועדת הבחירות.
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.23

מהלך ההצבעה וספירת הקולות יתבצעו על ידי ועדת הקלפי בתיאום
ובפיקוח עו"ד נאמן ועדת הבחירות.

.24

ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול מדויק של כל המתרחש במהלך ההצבעה
בתאום עם עו"ד נאמן ועדת הבחירות ובפיקוחו.

סדרי ההצבעה
.25

שעות ההצבעה הן בין השעות  19:00ועד לשעה  .22:00בישובים בהם יוחלט
על שעות הצבעה אחרות תינתן הודעה על ידי ועדת הבחירות של הליכוד.

.26

כל מצביע יזדהה באמצעות אחד מהמסמכים הבאים :תעודת זהות ,תעודת
שר ,תעודת חבר כנסת תעודת ראש רשות מקומית ,תעודת חבר מרכז,
רישיון נהיגה ממוחשב ,תעודת חוגר או קצין בצה"ל ,דרכון; הכל בתנאי
שבמסמך תמונה מוטבעת.

.27

המצביע יחתום לפני ההצבעה ליד שמו בספר הבוחרים וועדת הקלפי תמחק
את שמו מהספר על ידי מתיחת קו ישר.

.28

ועדת הקלפי תמסור למצביע מעטפת הצבעה חתומה וטופס הצבעה
ותפנה אותו לקלפי פנויה .המעטפות יוחתמו קודם לכן על ידי אחד מחברי
ועדת הקלפי ועו"ד נאמן ועדת הבחירות שהוא גם יו"ר ועדת הקלפי.

.29

המצביע יצביע מאחורי הפרגוד וישלשל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי
לעיני חברי ועדת הקלפי.

.30

ועדת הקלפי תחזיר למצביע את התעודה המזהה בסיום ההצבעה.

.31

מצביע מוגבל בבריאותו או בכושר ההצבעה יוכל להיעזר באחד מאלה:
בקרוב משפחה מדרגה ראשונה  -אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות  -באדם אחר
שבא עימו כדי לסייע בהצבעה .פרטי המסייע יירשמו ע"י עו"ד נאמן ועדת
הבחירות .אסור לאותו אדם לסייע ליותר משני מצביעים.

.32

מלבד עו"ד נאמן ועדת הבחירות ,חברי ועדת הקלפי והמצביעים לא ימצא כל
אדם אחר באתר ההצבעה.

.33

הזכות להצביע הינה אישית ולא ניתן להצביע בעזרת פקס או ייפוי כוח או
מחוץ לאתר ההצבעה.
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.34

הצבעה תהיה חשאית ,מאחורי פרגוד ,באמצעות טופס שיכלול את שמות
המועמדים לפי סדר הא' וב' .ליד כל שם מופיעה משבצת ריקה ) .להלן:
"טופס הצבעה" (

.35

טופסי ההצבעה יסופקו לועדת הקלפי באופן בלעדי ע"י ועדת הבחירות.
טופס אחר יפסל.

.36

ההצבעה תהיה באמצעות רישום במשבצת הריקה שליד שמו של המועמד,
את הספרה המייצגת על פי בחירתו את המקום של אותו מועמד ברשימת
הליכוד למועצת הרשות המקומית.
הטופס יוכנס על ידי הבוחר למעטפה ,שקיבל מועדת הקלפי ,כשהיא חתומה
על ידי אחד מחברי ועדת הקלפי ועו"ד נאמן ועדת הבחירות שהוא יו"ר ועדת
הקלפי .הבוחר ישלשל את המעטפה לקלפי לעיני חברי ועדת הבחירות.

.38

כל בוחר יהיה רשאי להצביע עבור לא יותר מ  1/3ממספר חברי המועצה של
הרשות המקומית העומדים לבחירה על פי החלטת המפקח הארצי על
הבחירות מטעם משרד הפנים .כלומר ניתן להצביע עבור פחות מ 1/3
ממספר חברי המועצה של אותה רשות מקומית העומדים לבחירה ,אך
הצבעה עבור יותר מ  1/3ממספר חברי המועצה תיפסל.

.39

בחישוב המספר המהווה  1/3ממספר חברי המועצה של הרשות המקומית
העומדים לבחירה  -חלקי שלם העולים על מחצית יעוגלו כלפי מעלה וחלקיו
הנופלים ממחצית יעוגלו כלפי מטה ולא יילקחו בחשבון .לצורך הדוגמא ,אם
מספר חברי המועצה ברשות מקומית מסוימת הוא  ,25אזי כל בוחר רשאי
להצביע עבור לא יותר מ  8מועמדים.

.40

על כל טופס הצבעה יהיה רשום מספר המועמדים המכסימאלי שמותר
להצביע עבורם בבחירות המקדימות שייערכו בסניף בכל רשות מקומית.

.41

בנוסף ,עו"ד נאמן ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הקלפי יוודא תליית שלטים
בסמוך לשולחן ועדת הקלפי ומאחורי הפרגוד בו יצוין מספר המועמדים
המכסימאלי ,שמותר להצביע עבורם בבחירות המקדימות שייערכו בסניף
התנועה ברשות המקומית

.42

עו"ד נאמן ועדת הבחירות יודיע מבעוד מועד ,כי שעת הנעילה היא .22:00

.43

לקראת שעת הסגירה של הקלפיות ,יכניס עו"ד נאמן ועדת הבחירות את כל
הממתינים להצבעה ,לאתר ההצבעה וינעל את הדלתות ,מי שיגיע אחרי
הנעילה לא יוכל להיכנס ולהצביע .במידה ולא ניתן להכניס את המצביעים
פנימה .המשקיף יאסוף את התעודות המזהות מהממתינים וימסור אותן
לועדות הקלפי לצורך ההצבעה.

.37
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.44

ועדת הבחירות רשאית לקבוע ,כי בחלק מאתרי ההצבעה או בכולם תתבצע
הצבעה אלקטרונית ,באמצעות מחשב ולא באמצעות פתקי הצבעה .במקרה
זה יחולו סדרי ההצבעה המפורטים לעיל בשינויים המחויבים.

מימון בחירות
.45

הבחירות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד למועצת הרשות המקומית
מוגדרות בחוק המפלגות תשנ"ב ,1992-כ"בחירות מקדימות" ,שעל מימונן
חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות וכן הנחיות מבקר המדינה לפי חוק
המפלגות ,בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות מקדימות,
התשס"ט.2008-

טוהר הבחירות ותעמולת בחירות
 .46על הבחירות למוסדות הליכוד לפי תקנון זה יחולו סעיפים  105-107לחוקה
הליכוד ,חוק הבחירות לגופים ציבוריים ,תשי"ד 1954-וחוק הבחירות )דרכי
תעמולה( ,התשי"ט1958-
.47

חל איסור לקיים תעמולת בחירות במרחק הקטן מ  25מ' מאתר ההצבעה.
עו" ד נאמן ועדת הבחירות יוודא הדבקת הפלקטים שסופקו לו במקום בולט
המתריעים על איסור תעמולה בכניסה לאתר.

ספירת הקולות
.48

מיד עם סיום ההצבעה תיערך ספירת הקולות באתר ההצבעה .בעת הספירה
יהיו נוכחים באתר אך ורק חברי ועדת הקלפי ועו"ד נאמן ועדת הבחירות.

.49

הספירה תנוהל ע"י עו"ד נאמן ועדת הבחירות ,ינוהל פרוטוקול ספירה
שיפורטו בו מספר המחיקות בספר הבוחרים ,מספר המעטפות שהוצאו מן
הקלפי ,מספר המעטפות שנפסלו בטרם נפתחו ,מספר הקולות הכשרים
שקיבל כל מועמד ,מספר הקולות הפסולים והסיבות לפסילתם יפורטו על
גבי פתקי ההצבעה ובפרוטוקול.

.50

טופס הצבעה שהתבצע בו הצבעה עבור יותר מ  1/3ממספר חברי המועצה
יפסל.

.51

טופס הצבעה שיסומן בסימן המזהה או העלול לזהות את המצביע או את
הצבעתו יפסל.

.52

טופס הצבעה פסול וכן טופס הצבעת נמנע ) טופס ריק ( לא יבואו במניין
הקולות הכשרים.
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.53

שני טופסי הצבעה זהים מהווים הצבעה אחת כשרה ושני טפסים שונים
יחשבו להצבעה פסולה.

.54

יותר משני טופסי הצבעה – הטפסים פסולים.

.55

מיד עם סיום הספירה ייחתם פרוטוקול ועדת הקלפי ע"י עו"ד נאמן ועדת
הבחירות וחברי ועדת הקלפי והם רשאים לרשום בפרוטוקול את הערותיהם,
בתיאום עם עו"ד נאמן ועדת הבחירות.

.56

ה פרוטוקולים של מהלך ההצבעה והספירה ,ספר הבוחרים הנושא את
חתימות המצביעים ,פתקי ההצבעה ,המעטפות ופתקי ההצבעה הפסולים,
אם יש כאלה ,ייחתמו בקופסת הקלפי ויועברו על ידי מאבטח מלווה לועדת
הבחירות במצודת זאב.

.57

התקיימה הצבעה אלקטרונית ,יחולו ההוראות המפורטות לעיל לעניין
ספירת הקולות בשינויים המחויבים.

תוצאות הבחירות
.58

מועמד שזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר למקום הראשון ,יבחר
למקום הראשון.

.59

מועמד שזכה במספר המצטבר הגדול ביותר של קולות כשרים למקום
הראשון והשני גם יחד יבחר למקום השני.

.60

מועמד שזכה במספר המצטבר הגדול ביותר של קולות כשרים למקום
הראשון ,השני והשלישי גם יחד יבחר למקום השלישי וכך הלאה לגבי
המקומות הבאים ברשימה.

.61

זכו שני מועמדים או יותר במספר קולות זהה למקום הראשון ,יהיה הנבחר
למקום הראשון המועמד ,שזכה במספר המצטבר הגדול ביותר של קולות
כשרים למקום הראשון והשני גם יחד.

.62

זכו שני מועמדים או יותר במספר קולות זהה למקום השני ,יהיה הנבחר
למקום השני המועמד ,שזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר למקום
הראשון ואם היה מספר הקולות שבהם זכה כל אחד מהם במקום הראשון
זהה ,יהיה הנבחר למקום השני המועמד שזכה במספר הקולות הכשרים
הגדול ביותר למקום השלישי וכך הלאה.

.63

זכו שני מועמדים או יותר במספר קולות זהה למקום השלישי או הרביעי וכך
הלאה יחול תקבע תוצאות הבחירות בהתאם לאמור בסעיף  58לעיל.
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.64

ועדת הבחירות תפרסם את התוצאות באתר האינטרנט של הליכוד וכן באגף
המחשב במצודת זאב ,יומיים לאחר יום הבחירות.

ערעורים על תוצאות הבחירות
.65

בית הדין של הליכוד ישמע ערעורים על תוצאות הבחירות למועמדי הליכוד
למועצות הרשויות המקומיות ,אולם לא יתקבל ערעור ,אם לא הצביע
המערער על פגם או פסול במהלך הבחירות והראה ,כי אלמלא הפגם או
הפסול ,היה אחר נבחר בבחירות או אחר היה עולה אל הסיבוב השני
ותוצאות הבחירות היו שונות.

.66

ערעור על תוצאות הבחירות יוגש עד ולא יאוחר ,מ 7 -ימים מיום פרסום
התוצאות הרשמיות על ידי ועדת הבחירות.

שיבוץ המועמדים ברשימת הליכוד למועצת הראשות המקומית
.67

ברשות מקומית שבה יציג הליכוד מועמד מטעמו בבחירות לראש הרשות
המקומית ,ישובץ המועמד במקום הראשון ברשימת מועמדי הליכוד
בבחירות למועצת הרשות המקומית .במקרה כזה המועמד שנבחר בבחירות
של מועמדי הליכוד למועצת הרשות המקומית למקום הראשון ישובץ במקום
השני ברשימה ,המועמד שנבחר למקום השני ישובץ למקום השלישי וכך
הלאה בהתאמה.

.68

ברשות מקומית שבה תיקבע הרשימה למועצת הרשות ,בהתאם להסכם עם
גוף פוליטי אחר ,שאושר כדין על ידי ועדת ההיגוי העליונה ,ישובצו מועמדי
הליכוד ברשימה ,במקומות שיועדו לליכוד בהתאם להסכם ,לפי סדר
בח ירתם בבחירות של מועמדי הליכוד לרשות המקומית שנערכו במועצת
הסניף.

.69

ברשות מקומית שבה נערך הסכם ,שאושר כדין על ידי ועדת ההיגוי העליונה,
בין חברי מועצת הסניף ,בינם לבין עצמם ,לגבי שיבוץ החברים ברשימה
למועצת הרשות המקומית ,ישובצו מועמדי הליכוד ברשימה ,בהתאם
להסכם ,ואילו השיבוץ במקומות ,שלא נכללו בהסכם ,ייעשה בהתאם
לתוצאות הבחירות ,שנערכו במועצת הסניף.

כללי
.70

התקנות שפורטו לעיל ,אינן ממצות .לפיכך ,יושלמו הכללים החלים ,על פי
דיני הבחירות שבחוקת הליכוד והדינים הכלליים ,כפי שהם משתקפים בדיני
בחירות ברשויות המקומיות ,בשינויים המחויבים.
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.71

עובדי התנועה ומנהליה עומדים לרשות חברי התנועה בכל עניינן הקשור
בבחירות בכל יום בין השעות  09:00ועד לשעה  17:00בטלפונים הבאים:
מזכירות ועדת הבחירות המרכזית :טלפון  ,03-6210603פקס03-5258085 :
אגף הארגון 03-6210817 :פקס03-6210815 :
אגף המחשב 03-6210604 :פקס03-6210771 :

פרסום החלטותיה של ועדת הבחירות
.72

ועדת הבחירות תפרסם הודעות על החלטותיה באתר האינטרנט של הליכוד
בכתובת www.likud.org.il

מסמך זה מנוסח בלשון זכר ,אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד

_______________
רפי דואק ,מ"מ מנכ" ל
מזכיר ועדת ההיגוי העליונה
חבר ועדת הבחירות

_______________
יהושע גרוס ,שופט
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב )בדימוס(
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
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