
החוקה   לתיקון הצעות

הליכוד  מזכירות

האזורים -       1הצעה  נציגי המזכירות חברי של הבחירות

ד(ג) חדש, שזאת לשונו:115ד(ג) לחוקה בטל ובמקומו יבוא סעיף 115סעיף 

 ) חברי המזכירות הנותרים, יוקצו לאזורי הבחירה לפי מפתח שישקף את יחסי הכוחות1ד(ג)(115"

 בין חברי המרכז הנבחרים, לפי האזורים שבהם נבחרו. חברי המזכירות נציגי האזורים ייבחרו על ידי

כלל חברי המרכז מאותו אזור בחירה בלבד, למעט חברי המרכז המנויים בסעיפים קטנים (א), (ב)(

2) ו- (ב)1

 ) חבר מרכז, בעל הזכות לבחור באזור בחירה, יצביע בעד כל מספר חברי המזכירות שהוקצה2(

לאזור הבחירה שלו מבין המועמדים באזור הבחירה. 

 ) לעיל תיפסל והיא לא תימנה במניין הקולות2) הצבעתו של בוחר, שיחרוג מהוראת סעיף קטן (3(

הכשרים בספירת הקולות.

מועמדים או יותר באזור בחירה מספר קולות זהה, ייקבע הנבחר בהגרלה, שתיערך2) קיבלו 4(   

 בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם. ההגרלה תנוהל על ידי ועדת הבחירות המרכזית,

 שעות, מיום הפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות.24תוך 

 ) חבר מרכז יהיה זכאי להגיש את מועמדותו לבחירה רק באזור שאליו משתייך הסניף שבו הוא5(
חבר.

במזכירות -     2הצעה  המייסדים ייצוג

"99" ובמקומו יבוא המספר "95ב(א) לחוקה ימחק המספר "115בסעיף .1

יבוא115בסעיף .2 ובמקומם  מייסדים"  הבחירה  באזור  שנבחרו  "מי  המילים  ימחקו  לחוקה,   ד(א) 

"מייסדים שהם צירים בוועידה"

ד(א) לחוקה במקום "ארבע" יבוא "שמונה" ובמקום "אישה אחת" יבוא "שתי נשים"115בסעיף .3



המייסדים -    3הצעה  מעמד הסדרת

".70" ובמקומו יבוא "60"(א) לחוקה ימחק המספר 62סעיף .4

(ב) חדש שזאת לשונו:62(ב) לחוקה יתבטל ובמקומו יבוא סעיף 62סעיף .5

 (א) לחוקה רשאי, על פי בחירתו,62(ב) חבר תנועה העונה על הגדרת "מייסד", כאמור בסעיף 62"

ל  ועד  אחת  ועידה  בין  המרכזית,  הבחירות  לועדת  בכתב  הוועידה80להודיע  נעילת  מיום  יום,    

מהותי פגם  נמצא  לא  ואם  "מייסדים"  המיוחד  בסניף  כחבר  להיכלל  מבקש  הוא  כי   שלאחריה, 

הגשת הבקשה והוא יהיה זכאי לבחור ממועד   בבקשתו הוא יחשב כחבר סניף "המייסדים", החל 

 ולהיבחר לועידת הליכוד מטעם סניף "המייסדים" וכן לבחור ולהיבחר למוסדות המייסדים, ואולם הוא

לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר כציר לוועידה מטעם סניף אחר של התנועה."

) שזאת לשונו:1(ב)(62(ב) יבוא סעיף 62אחרי סעיף .6

ה- 1(ב)(62"  הליכוד  לועידת  שבבחירות  תנועה  חבר  באזור הבחירה "מייסדים" ייכלל4)   , נכלל 

בסעיף  הודעה כאמור  מסר  לא  אם  אף  בסניף ה"מייסדים",  להיכלל כחבר62כחבר  רצונו   (ב) על 

 בסניף ה"מייסדים", אלא אם כן מסר הודעה בכתב לאגף המחשב של התנועה, כי הוא אינו מעוניין

להיכלל בסניף ה"מייסדים" 

(ג) חדש שזאת לשונו:62(ג) לחוקה יתבטל ובמקומו יבוא סעיף 62סעיף .7

 מצירי הוועידה הנבחרים, ייבחרו כצירים לוועידה מטעם סניף "המייסדים".10%(ג) 

 )(א) הבחירות של הצירים לוועידה, שיוקצו לסניף "המייסדים" תהיינה כלליות, ישירות, שוות, חשאיות1(ג
ויחסיות. ההצבעה תהיה בעד רשימת מועמדים.

(ב) כל חבר בסניף "מייסדים" יהיה זכאי להגיש רשימת מועמדים

(ג) בעל הזכות לבחור בסניף ה"מייסדים" זכאי להצביע בעד רשימת מועמדים אחת בלבד.

(ד) בעל הזכות להיבחר זכאי להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד.

  אחוז לפחות מכלל הקולות הכשרים של המשתתפים בהצבעה תיחשב15(ה) רשימה שלא קיבלה 

שניתנו הקולות  לוועידה;  הצירים  בחלוקת  תשתתף  לא  החסימה והיא  אחוז  את  שלא עברה   כמי 

כמשמעו המודד  קביעת  לצורך  הקולות  במניין  יבואו  לא  החסימה  אחוז  את  עברה  שלא   לרשימה 

בסעיף משנה (ו) להלן.



 (ו) מספר הקולות הכשרים שקיבלו כל הרשימות שעברו את אחוז החסימה הקבוע בסעיף משנה (ה)

 יחולק במספר הצירים לוועידה שהוקצה לסניף ה "מייסדים" והתוצאה שתתקבל תהא המודד לציר

הוועידה(להלן: בסעיף זה  "המודד").

 (ז) מספר הצירים לוועידה, שבהם זכתה כל רשימה, ייקבע על פי חלוקת מספר הקולות הכשרים

השלם למספר  מטה  כלפי  התוצאה  תעוגל  שלם,  שאינו  מספר  התוצאה  הייתה  במודד;   שקיבלה 

 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; 

של הופעתם  לסדר  בהתאם  תיקבע  רשימה  כל  מטעם  לוועידה  הנבחרים  החברים  זהות   (ח) 

הצירים מכסת  להשלמת  עד  יורד,  בסדר  ברשימה  מהראשון  החל  ברשימה,  מטעמה   המועמדים 

 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 שהוקצה לסניף ה "מייסדים", לא

תתקיימנה בחירות וכל המועמדים יהיו חברים בוועידה.

(י) רשימה תיקרא בשמו של החבר הראשון ברשימה. 

(ד) ו- (ה) יימחקו62סעיפים .8

א שזאת לשונו:62 לחוקה יבוא סעיף 62אחרי סעיף .9

 (א) לחוקה לצורך קיום64א ועדת הבחירות המרכזית שתיבחר על ידי מרכז הליכוד לפי סעיף 62"

 הבחירות לועידת הליכוד, תנהל גם את הבחירות של צירי המייסדים לוועידת הליכוד ואת הבחירות

למוסדות המייסדים"

ג שזאת לשונו:62ב חדש לחוקה יבוא סעיף 62אחרי סעיף 

 א(א) מועצת סניף ה"מייסדים" הינה הגוף העליון של סניף ה"המייסדים" והיא רשאית  להחליט בכל62"
ענייני המייסדים, כל עוד אלו אינם סותרים את חוקת התנועה או את  החלטות מוסדות התנועה ורשויותיה.

 (ב). הבחירות לועידת הליכוד שתתקיימנה אחת לארבע שנים תהינה גם הבחירות למועצת סניף
 ה"המייסדים". כל חברי התנועה המשתייכים לסניף ה"מייסדים" המכהנים כצירים לוועידת הליכוד, יהיו

חברים במועצת סניף ה"המייסדים".

(ג) מועצת סניף "המייסדים" תבחר את יו"ר סניף ה"מייסדים", מבין חבריה.

 חברים להנהלת סניף ה"מייסדים" וכן את יו"ר ההנהלה.51מועצת סניף ה"מייסדים" תבחר מבין חבריה 



 הנהלת סניף ה"מייסדים" תדון בעקרונות הפעולה של סניף "המייסדים" בהתאם למדיניות הכללית של
התנועה, בהתאם להנחיותיה ובהתאם לחוקה זו.

 הנהלת סניף "המייסדים תהיה מוסמכת לשנות או לבטל כל החלטה של מזכירות סניף ה"מייסדים" או של
מועצת סניף ה"המייסדים"

  חברים להיות מזכירות סניף ה"המייסדים" וכן את יו"ר15הנהלת סניף ה"מייסדים" תבחר מבין חבריה 
המזכירות. 

 המזכירות תנהל את הפעילות השוטפת של סניף ה"המייסדים" בכל הקשור להתנהלות הארגונית של הסניף
ובכלל זה את התקציב שהתנועה תקצה לסניף ה"מייסדים", בכפוף להנחיות התנועה"

 ימים מיום נעילת הועידה90הבחירות למוסדות המייסדים יתקיימו תוך 

בלשכה –   4הצעה  המייסדים ייצוג

"50%" יבוא "30%) במקום "2א(ב)(113בסעיף .1

ה(א), במקום "ארבע" יבוא "שמונה" ובמקום "אחת" יבוא "שתי"113בסעיף .2

שעה -   -    5הצעה  הוראת מייסדים

ב שזאת לשונו:62א לחוקה יבוא סעיף 62אחרי סעיף .1

א הוראת שעה:62"

  באזור הבחירה "מייסדים", שבעת4חברי התנועה, שהגישו את מועמדותם בבחירות לועידת הליכוד ה- 
 , אף אם לא נבחרו בבחירות4 שנים לפחות, יכהנו כצירים בועידת הליכוד ה- 75הגשת המועדות היו בני 

להיות צירים בוועידה.


