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ועידת הליכוד הרביעית
18-19.12.13

         

  03  דצמבר2013  
  ל'  כסלו  תשע"ד

    
חבר/ת  ועידת  ליכוד  יקר/ה      ,
    

ברצוני  לאחל  לך  ולכולנו  עבודה  מבורכת  למען  חיזוק  התנועה  ושמירה  על  
ערכיה    .
בשבועות  האחרונים  התכנסה  ועדת  חוקה  לדון  בהצעות  הרבות  שנשלחו  
לשינוי  החוקה  .הועדה  נפגשה  עם  המציעים  ,דנה  במשמעויות  ההצעות  
והכינה  אותם  להצבעה  בפני  חברי  ועידת  הליכוד    .
בימים  ,18-19.12.13  תתכנס  הועידה  למושב  בו  ידונו  ההצעות  לשינוי  
חוקה  ולמושב  נוסף  למחרת  בו  תתבצע  הצבעה  חשאית  בשינויי  החוקה  .
פרטי  הכינוס  מצורפים  לאוגדן  זה  ומעודכנים  באתר  התנועה    .
עבודת  הועדה  טרם  הושלמה  .בכוונתי  להביא  בפני  הועידה  הצעת  החלטה  
שתאפשר  למרכז  להמשיך  בהליכי  שינוי  החוקה  לתקופה  של  עד  18  
חודשים  מיום  נעילת  הועידה  ,ובכך  לאפשר  את  המשך  הדיון  והכנת  ההצעות  
שטרם  נידונו    .
    
בברכה   ,
ח"כ דני דנון

יו"ר ועידת הליכוד

פרק ב' :מטרות   
הצעה  – 1מטרות – שירות צבאי
" בסעיף  1לחוקה ,אחרי סעיף קטן )ט( יבוא
סעיף קטן )י( שזאת לשונו:
)י( שירות סדיר של אזרחי המדינה ותושביה
הקבועים בצבא הגנה לישראל או "שירות
מוכר" כמשמעותו בחוק שירות בטחון ) נוסח
משולב (,תשמ"ו"1956-
הצעה  – 2מטרות – מניעת אפליה   
בסעיף  1לחוקה ,בסעיף קטן )ה( אחרי המילה
"מין" יבוא " נטייה מינית"

  פרק ג' :חברות
הצעה  – 3חברות – חברות בתנועה מגיל 17
"בסעיף  2לחוקה תימחק המילה "בגיר" ובמקומה
יבוא "שמלאו לו  17שנה"

הצעה  – 4חברות – תקופת אכשרה
" בסעיף )19א( לחוקה ימחקו המילים
"להסתדרות הציונית" ובמקומם יבוא "למוסדות
הלאומיים"

הצעה  – 5חברות – הסדרת תשלום דמי חבר
אחרי סעיף  19לחוקה יבוא סעיף 19א שזאת
לשונו:
19א .מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 18 ,18א19 ,
ו 72-לחוקה ,חבר יחשב למי ששילם את דמי
החבר השנתיים כסדרם ,לעניין הזכות לבחור
ולהיבחר ,אם הסדיר את חובו עד למועד שנקבע
ע"י ועדת הבחירות המרכזית .הסדרת חוב לעניין
סעיף זה פירושה  -תשלום אחד של דמי חבר,
למי שלא שילם דמי חבר שנתיים פעם אחת
בלבד ותשלום שני תשלומים של דמי חבר ,למי
שלא שילם שניים או שלושה תשלומים של דמי
חבר ברציפות.

הצעה  – 6חברות – חברות בהסתדרות
"סעיף )21ד( לחוקה בטל"

הצעה  – 7חברות – קוד 99
"אחרי סעיף  21לחוקה יבוא סעיף 21א שזאת
לשונו:
21א .חבר יחדל להיות חבר בתנועה ,אם לא
שילם דמי חבר שנתיים ארבעה תשלומים
ברציפות גם אם לא נשלחה אליו התראה
על אי תשלום דמי חבר ,תהא הסיבה לאי
תשלום דמי החבר אשר תהא .שילם החבר
לתנועה את חובו בגין דמי החבר השנתיים
עבור שנתיים לא תכנס הפסקת החברות
לתוקפה והוא ימשיך להיות חבר בתנועה.
תחולתו של סעיף זה היא החל משישה
חודשים לאחר קבלתו על ידי הועידה או
המרכז"

פרק ד' סניפים
הצעה  – 8סניפים – תקציב לסניפים
"אחרי סעיף  27יבוא סעיף 27א שזאת לשונו   :
27א .עשרה אחוזים מדמי החבר השנתיים
שישולמו על ידי חברי הסניף בכל שנה,
ייזקפו בגזברות הליכוד לזכות הפעילות
התנועתית ,שתתקיים בסניף במהלך אותה
שנה .סעיף זה יחול רק על סניפים,
שבהם מספר החברים הוא  200לפחות"
הצעה  – 9סניפים – שיטת הבחירות למועצת
הסניף
" סעיף  46לחוקה בטל ובמקומו יבוא סעיף 46
חדש שזאת לשונו:
.46

)א( הבחירות למועצת הסניף תהיינה
כלליות ,ישירות ,שוות ,חשאיות ויחסיות.
ההצבעה תהיה בעד רשימת מועמדים

)ב( כל חבר סניף יהיה זכאי להגיש רשימת
מועמדים
)ג( בעל הזכות לבחור זכאי להצביע בעד
רשימת מועמדים אחת בלבד

)ד( בעל הזכות להיבחר זכאי להיות מועמד
ברשימת מועמדים אחת בלבד.
)ה( רשימה שלא קיבלה  15אחוז לפחות
מכלל הקולות הכשרים של
המשתתפים בהצבעה תיחשב כמי שלא
עברה את אחוז החסימה ולא תשתתף
בחלוקת החברים למועצה; הקולות
שניתנו לרשימה שלא עברה את אחוז
החסימה לא יבואו במניין הקולות לצורך
קביעת המודד כמשמעו בסעיף משנה )ו(
להלן.
)ו( מספר הקולות הכשרים שקיבלו כל
הרשימות שעברו את אחוז החסימה
הקבוע בסעיף משנה )ה( יחולק במספר
שתתקבל
חברי מועצת הסניף והתוצאה
תהא המודד לחבר במועצה )להלן :בסעיף זה
"המודד"(.
)ז( מספר החברים במועצה ,שבהם זכתה
כל רשימה ,ייקבע על פי חלוקת מספר
הקולות הכשרים שקיבלה במודד; הייתה
התוצאה מספר שאינו שלם ,תעוגל
התוצאה כלפי מטה למספר השלם הקרוב
ביותר ,ואילו היתרה תיחשב כעודף קולות;
נותרו חברים לחלוקה לאחר חלוקת
החברים על פי הקבוע בסעיף משנה זה,

יחולקו החברים בין הרשימות על פי עודפי
הקולות שנותרו להן ,בסדר יורד; היו כמה
רשימות בעלות עודפי קולות שווים
ומספר החברים אשר נותרו לחלוקה
ביניהן קטן ממספר הרשימות כאמור,
יוקצה לסניף חבר נוסף ,וככל שמספר
החברים אשר נותרו לחלוקה בין הרשימות
כאמור ,לא יזכה כל אחת מהן בחבר נוסף,
יקיים יושב ראש ועדת הבחירות הגרלה
בין הרשימות לקביעת הרשימות שתזכנה
בחבר הנוסף   .
)ח( זהות החברים הנבחרים למועצה מטעם
כל רשימה תיקבע בהתאם לסדר הופעתם
של המועמדים מטעמה ברשימה ,החל
מהראשון ברשימה בסדר יורד ,עד להשלמת
מכסת החברים שבהם זכתה אותה רשימה;
התפטר חבר מטעם רשימה או חדל
מכהונתו מכל סיבה אחרת ,יבוא תחתיו
הבא בתור בסדר מועמדי הרשימה.
)ט( לא עלה מספר המועמדים ,ברשימות
כולן ,על מספר חברי המועצה שהוקצה
לסניף ,לא תתקיימנה בחירות בסניף וכל
המועמדים יהיו חברים במועצה.

)י( רשימה תיקרא בשמו של החבר הראשון
ברשימה   .
  
  

פרק ה' :הועידה  -המרכז

הצעה  – 10מרכז – שיטת הבחירות לועידה   
סעיף )59א( ו)ב( ימחקו ובמקומם יבוא סעיף 59
חדש שזאת לשונו:
" סעיף  59לחוקה יתבטל ובמקומו יבוא סעיף59  
חדש שזאת לשונו:
) .59א( הבחירות לוועידה תהיינה כלליות,
ישירות ,שוות ,חשאיות ויחסיות .ההצבעה
תהיה בעד רשימת מועמדים
)ב( כל חבר סניף יהיה זכאי להגיש רשימת
מועמדים לועידה בבחירות שתתקיימנה
בסניף לועידה
)ג( בעל הזכות לבחור זכאי להצביע בעד
רשימת מועמדים אחת
)ד( בעל הזכות להיבחר זכאי להגיש את
מועמדתו ברשימת מועמדים אחת בלבד
)ה( רשימה שלא קיבלה  15אחוז לפחות
מכלל הקולות הכשרים של המשתתפים
בהצבעה תיחשב כמי שלא עברה את אחוז
החסימה ולא תשתתף בחלוקת הצירים

לועידה; הקולות שניתנו לרשימה שלא עברה
את אחוז החסימה לא יבואו במניין הקולות
לצורך קביעת המודד כמשמעו בסעיף משנה
)ו( להלן.
)ו( מספר הקולות הכשרים שקיבלו כל
הרשימות שעברו את אחוז החסימה הקבוע
בסעיף משנה )ה( יחולק במספר הצירים
לועידה שהוקצו לסניף והתוצאה שתתקבל
תהא המודד לציר ועידה בבחירות /
שתתקיימנה בכל אחד מהסניפים )להלן:
בסעיף זה – "המודד"(.
)ז( מספר הצירים בועידה ,שבהם זכתה כל
רשימה ,ייקבע על פי חלוקת מספר הקולות
הכשרים שקיבלה במודד; הייתה התוצאה
מספר שאינו שלם ,תעוגל התוצאה כלפי
מטה למספר השלם הקרוב ביותר ,ואילו
היתרה תיחשב כעודף קולות; נותרו צירים
לחלוקה לאחר חלוקת הצירים על פי הקבוע
בסעיף משנה זה ,יחולקו הצירים בין
הרשימות על פי עודפי הקולות שנותרו להן,
בסדר יורד; היו כמה רשימות בעלות עודפי
קולות שווים ומספר הצירים אשר נותרו
לחלוקה ביניהן קטן ממספר הרשימות
כאמור ,יוקצה לסניף ציר נוסף ,וככל שמספר
הצירים אשר נותרו לחלוקה בין הרשימות

כאמור ,לא ייזכה כל אחת מהן בציר נוסף,
יקיים יושב ראש ועדת הבחירות הגרלה בין
הרשימות לקביעת הרשימות שתזכנה בציר
הנוסף.
)ח( זהות הצירים הנבחרים לועידה מטעם כל
רשימה תיקבע בהתאם לסדר הופעתם של
המועמדים מטעמה ברשימה ,החל מהראשון
ברשימה בסדר יורד ,עד להשלמת מכסת
הצירים שבהם זכתה אותה רשימה; התפטר
ציר מטעם רשימה או חדל מכהונתו מכל
סיבה אחרת ,יבוא תחתיו הבא בתור בסדר
מועמדי הרשימה.
)ט( לא עלה מספר המועמדים ,ברשימות
כולן ,על מספר הצירים לועידה שהוקצה
לסניף ,לא תתקיימנה בחירות בסניף וכל
המועמדים יהיו צירים בועידה.
)י( רשימה תיקרא בשמו של ראשון
המועמדים שבה   .

הצעה  – 11ועידה – הוראת שעה – הוספת
המתמודדים שסיימו בתיקו   
"אחרי סעיף  75לחוקה יבוטא סעיף 75א שזאת
לשונו:
75א הוראת שעה:
זכו מועמדים מאותו סניף בבחירות לוועידת
הליכוד הרביעית באותו מספר קולות ,למקום
האחרון ברשימת הנבחרים לחברות בוועידה,
ייבחרו מועמדים אלו כצירים בוועידה ובלבד
שלא יוספו לסניף למעלה מארבעה צירים,
ממניין הצירים לו זכאי הסניף"

פרק י"ב  :1צעירי הליכוד
הצעה  – 12צעירי הליכוד – נציגי הסטודנטים   
" בשורה האחרונה של סעיף )143ה()א( לחוקה,
הספרה " "6תימחק ובמקומה תבוא הספרה ","4
המלים "ומספר הצירים מכל תא של מכללה לא
יעלה  "2יימחקו ובמקומם יבוא "ומספר הצירים
מכל התאים של המכללות לא יעלה על .24
המזכירות תקבע קריטריונים להקצאת צירים
מכוח כהונה לחברים מהתאים של
האוניברסיטאות ומהתאים של המכללות"

  פרק י"ב  :3הליכוד העולמי
הצעה  – 13הליכוד העולמי – מועמדים לכהונה
בכירה
"סעיף  143כט)ה( לחוקה ימחק ובמקומו יבוא
סעיף 143כט שזאת לשונו:
 143כט)ה(.המועמדים מטעם הליכוד העולמי
לכהונת יו"ר הסוכנות היהודית ו/או גזבר
הסוכנות היהודית ,יומלצו על ידי יו"ר תנועת
הליכוד בישראל ויועמדו לבחירה בוועידת
הליכוד העולמי .המועמדים לכהונות הבכירות
האחרות מטעם הליכוד העולמי במוסדות
הלאומיים יבחרו על ידי ועידת הליכוד העולמי"

הצעה  – 14הליכוד העולמי – ועידת הליכוד
העולמי
"בסיפא של סעיף 143ל)י( לחוקה יתווספו
המילים הבאות" :יו"ר עמית של הליכוד העולמי,
סגני יו"ר הליכוד העולמי ובלבד שמספרם לא
יעלה על  ,10יו"ר מזכירות הליכוד העולמי וחברי
הליכוד העולמי המכהנים בראש פדרציות
ציוניות".
פרק יב' :סיעת הליכוד בהסתדרות
הצעה  – 15סיעת הליכוד בהסתדרות – התאמה
לחוקת ההסתדרות
"סעיפים  142ו 143 -לחוקה בטלים ובמקומם
יבוא סעיף  142חדש שזאת לשונו:
 .142סיעת הליכוד בהסתדרות הכללית של
העובדים בישראל ,תפעל בהתאם להוראות
תקנון סיעת הליכוד בהסתדרות ,כפי שיעודכן
מעת לעת על ידי מליאת הסיעה ,ויאושר בהתאם
לחוקת ההסתדרות"

  פרק י"ג :הוראות כלליות
הצעה  – 16הוראות כלליות – מקום שהתפנה
במוסדות
"אחרי סעיף  149לחוקה ,יבוא סעיף 149א שזאת
לשונו:
149א .התפנה מקום של חבר שנבחר
בבחירות אישיות לאחד מהמוסדות
הנבחרים על פי החוקה ,יבוא תחתיו
המועמד אשר קיבל את מספר הקולות
הגדול ביותר בבחירות לאותו מוסד
ושאינו נמנה אותה שעה עם חברי אותו
מוסד .התפנה מקום של חבר ,שנבחר
בבחירות יחסיות למועצת סניף לפי סעיף
 46לחוקה יבוא תחתיו הבא בתור בסדר
המועמדים ברשימה בה התמודד .התפנה
מקום של חבר ,שנבחר בבחירות יחסיות
לוועידה לפי סעיף  59לחוקה ,יבוא תחתיו
הבא בתור בסדר המועמדים ברשימה בה
התמודד   " .

הצעה  – 17הוראות כלליות – הצבעה ידנית
"אחרי סעיף  152לחוקה יבוא סעיף 152א שזאת
לשונו:
152א (1) .ההצבעה והספירה בבחירות
הנערכות לפי חוקה זאת ,תהיה ידנית והיא
באמצעות פתקי הצבעה.
תעשה
הייתה הצבעה בבחירות לכנסת ממוחשבת
ו/או אלקטרונית יהיה המרכז
מוסמך להחליט ברוב של
המשתתפים בהצבעה לתקן הוראה זו
ולקבוע כי הצבעה בבחירות המתקיימות
לפי חוקה זאת ,תהיינה ממוחשבות או
אלקטרונית.
) (2אין באמור בסעיף ) (1לעיל כדי
לפגוע בסמכותה של ועדת הבחירות
המרכזית של התנועה לקבוע ,כי
ספר הבוחרים בבחירות המתקיימות לפי
חוקה זאת יהיה ממוחשב .החליטה ועדת
הבחירות המרכזית של התנועה ,כי ספר
הבוחרים בבחירות המתקיימות לפי חוקה
זאת יהיה ממוחשב ,יהיו בעלי הזכות
לבחור זכאים לממש את זכותם לבחור
בכל אחד מאתרי ההצבעה שיהיו
באותן בחירות.

הצעה  – 18הוראות כלליות – שכר בעלי
תפקידים
"אחרי סעיף 152א חדש לחוקה יבוא סעיף 152ב,
שזאת לשונו:
152ב .שכרם של נשיא בית הדין של התנועה ,של
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ושל המבקר
הפנימי של התנועה ,ייקבע על ידי שופט
בדימוס ,שייבחר על ידי וועדה שתכלול
את יו"ר המרכז ,יו"ר המזכירות ,יו"ר
הלשכה ויו"ר סיעת הליכוד בכנסת ,על פי
המלצת יו"ר התנועה".
  

