
 
 

 
 הליכוד, תנועה לאומית ליברלית

 25 -המקדימות של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד לכנסת ההבחירות 
 סדרי הבחירות 

 
ה ובתקנון הבחירות של התנוע בחוקת כהגדרתם תהיינה זה בתקנון המונחים של המשמעות .1

 2022ביולי  13 -, כפי שאושר על ידי מרכז הליכוד ביום ה25 -מועמדי הליכוד לכנסת ה

ושרו על ידי שא 1663-22ובהתאם לתיקונים המתחייבים מיישום פסק דין מלכא בעתירה 

 וועדת הבחירות המרכזית.

 

 לרשימת הליכוד מועמדי של הבחירות הןי סדרי בחירות אלה לפ שתתקיימנה הבחירות .2

 .25 -ה לכנסת בבחירות הליכוד

 
 לוח זמנים 

 

ביום רביעי, יג׳ באב, תתקיימנה  25 -לכנסת הכוד לרשימת הלימועמדי הליכוד של  הבחירות .3

 2022באוגוסט  10תשפ״ב, 

 

 הגשת מועמדות 

 

עד ולא  11במשרדי ועדת הבחירות המרכזית במצודת זאב, קומה  ההגשת מועמדות תעש .4

של היום האחרון שנקבע להגשת מועמדות. ניתן להגיש מועמדות  17:00יאוחר מהשעה 

 טרוני. דואר אלקבבאמצעות פקס ו

 

מועמד המבקש להגיש את מועמדותו באמצעות דואר אלקטרוני יחתום על טופס הגשת 

מכתובת  ןהמועמדות, יסרוק אותו ואת כל האסמכתאות האחרות הנדרשות וישלח אות

 eti@likud.org.il  בת הדוא"לתוהדוא"ל שלו לכ

 

עמדות, ועמד המבקש להגיש מועמדות באמצעות הפקס יחתום על טופס הגשת המומ

ויעבירנו בצירוף כל האסמכתאות הנוספות הנדרשות באמצעות הפקס אל הפקס של 

 03-5258085 מזכירות ועדת הבחירות המרכזית

 

כירות באמצעות הדוא"ל או הפקס חייב להתקשר אל מז ומועמד שהגיש את מועמדות

 כי טופס הגשת המועמדות ,דאוולו 03-6210603בטלפון:  ועדת הבחירות המרכזית

 והאסמכתאות שצורפו לו אכן התקבלו.  

 

הגשת מועמדות תעשה על גבי טופס הגשת מועמדות. ניתן לקבל טפסים במשרדי ועדת  .5

 .1הבחירות המרכזית וכן להורידם מאתר האינטרנט של הליכוד

                                                      
 מצ"ב כתב הגשת מועמדות נספח ב' 1



 

 מועמדות של חבר שאינו עומד בתקופת האכשרה

 

ינו חבר בתנועה תקופה חבר תנועה שאינו עומד בתקופת האכשרה, כלומר, שא .5

מינימאלית, שנקבע בחוקה, לצורך מימוש הזכות להיבחר לרשימת הליכוד לכנסת, יהיה 

בכפוף לכך שיציין על גבי טופס הגשת המועמדות, כי הוא יודע כי  ,רשאי להגיש מועמדות

הוא אינו עומד בתקופת האכשרה וכן כי ידוע לו שאישור מועמדותו מותנה בכך שמוסדות 

 .יפטרו אותו מתנאי האכשרה וד המוסמכיםהליכ

 

חבר המבקש לקבל פטור, כאמור, יצרף לכתב הגשת המועמדות שלו, שאותו יגיש לוועדת  .6

 הבחירות המרכזית, את בקשתו לפטור מתקופת האכשרה. 

 

ליו״ר הליכוד וליו״ר מזכירות הליכוד את רשימת המרכזית יעביר ועדת הבחירות יו״ר  .7

לחוקה  152ו/או בקשות לפי סעיף פטור ו/או קיצור תקופת האכשרה הבקשות לקבל 

 .בתום המועד להגשת מועמדות

 

 

בבקשות לקיצור תקופה יו״ר הליכוד יודיע ליו״ר מזכירות הליכוד על החלטותיו  .8

י שנעד ליום לחוקה,  152ו/או בבקשות לפי סעיף האכשרה ו/או פטור מתקופת האכשרה 

לאשרר את  2022ביולי  26 -שלישי המזכירות הליכוד תתכנס ביום כולל.  2022ביולי  25

 .החלטות יו״ר הליכוד

 

הפרסום הראשון של רשימת המועמדים יכלול גם מועמדים שהגישו בקשה לקיצור  .9

לחוקה.  152פטור מתקופת האכשרה ו/או בקשה לפי סעיף תקופת האכשרה ו/או 

חלטת מוסדות התנועה המוסמכים בתוספת הבהרה כי אישור המועמדות מותנה בה

 152סעיף התרת איסור לפי לקיצור תקופת האכשרה ו/או פטור מתקופת האכשרה ו/או 

 לחוקה.

 

 

 הודעה על שינוי קטגוריית מועמדות

 

מועמדות הגיש מועמד יהיה רשאי לשנות את מקום הבחירה שלו, כלומר, מועמד ש .10

להיבחר במחוז להודיע כי הוא מבקש ו ברשימה הארצית, יהיה רשאי לשנות את החלטתו

 בחירה.

 

את החלטתו ולהודיע כי מבקש מחוז בחירה יהיה רשאי לשנות במועמד שהגיש מועמדות  .11

 ברשימה הארצית. להיבחר 

 



שיבקשו לשנות את תעמוד גם למועמדים לשנות את מאפייני המועמדות כאמור, זכות ה .12

 .מועמדותם במגזרים השונים

 

 בקטגוריית המועמדות עד  שינוייהיה זכאי למסור לוועדת הבחירות הודעה על  מועמד .13

  . 12:00עד  28.7.22ליום 

 
שאותו יש לשלוח למזכירות  2ביטול מועמדות יעשה באמצעות טופס ביטול מועמדות .14

כירות ועדת ועדת הבחירות המרכזית באמצעות דוא"ל או פקס. חובה להתקשר אל מז

כי טופס ביטול המועמדות אכן התקבל. מזכירות ועדת  ת ולוודא,הבחירות המרכזי

 הבחירות תוודא בשיחת טלפון עם המועמד, כי הוא אכן ביטל את מועמדותו.  

 

 דמי השתתפות

 

 10,0000 בסך של  השתתפות דמי בתשלום ותניתברשימה הארצית מ מועמדות הגשת .15

 . ש"ח

 

 ₪.  10,000ם דמי השתתפות בסך של הגשת מועמדות במחוז בחירה מותנית בתשלו

 

מזכות , 1992-ב"התשנכהגדרתן בחוק המפלגות, הבחירות הינן בחירות מקדימות מזכות, 

בכפוף לכך שימציאו ליו"ר הכנסת,  ,במענק מאוצר המדינה מועמדים, שהינם חברי כנסת

 .הגישו מועמדות בבחירת המקדימותים ביניהם, אישור העיד על כך שהם אישור

 

איל ותשלום דמי ההשתתפות צריך להיעשות מתוך כספי מימון הבחירות המקדימות הו

של המועמד, דהיינו, מתוך כספי המענק, חברי כנסת ישלמו את דמי ההשתתפות לאחר 

 ימים, מהיום שבו הגישו מועמדות. 5עד ולא יאוחר מ  -הגשת המועמדות 

 

עות העברה בנקאית מחשבון באמצ או בדואר ההשתתפותהחבר  דמי את לשלם ניתן .16

 הבנק של המועמד. 

 

התשלום בדואר יעשה באמצעות שובר תשלום סטנדרטי, שניתן לקבלו בבנק הדואר.  .17

 . 001סניף בנק הדואר  532943-7התשלום ייעשה לפקודת הליכוד מס' חשבון 

 

אסמכתא בנקאית  באמצעות מסירת העברה בנקאית ייעשה התשלום באמצעות .18

כי דמי ההשתתפות הועברו מחשבונו של המעומד  ,ות ועדת הבחירות המאשרתלמזכיר

 בבנק לחשבון הבנק של הליכוד.  

 

                                                      
 מצ"ב טופס ביטול מועמדות נספח ג' 2



, 16:00שעה , 2022ביולי  31ראשון, ג' באב תשפ"ב ליום   עד מועמדותו את שיבטל חבר .19

ביטול המועמדות יעשה בכתב באמצעות . ההשתתפות דמי של מלא להחזר כאיז היהי

 ל מועמדות.טופס ביטו

 

 מימון בחירות

 

 ,"מזכות "בחירות מקדימותהן של מועמדי הליכוד לרשימת הליכוד לכנסת הבחירות  .20

הנחיות חוק המפלגות, שעל מימונן חלות הוראות פרק ב' לחוק המפלגות וכן כהגדרתן ב

מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות 

 . 20083-התשס"טמקדימות, 

 

 טוהר הבחירות ותעמולת בחירות

 

 יחולו סעיפים ,לפי תקנון זההמתקיימות  ,25לרשימת הליכוד לכנסת ה על הבחירות  .21

חוק הבחירות , 1954 - חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי"דהליכוד,  תלחוק 105-107 

 1992 -"בנפלגות, התשפרק ו' לחוק המ, וכן הוראות 19584-, התשי"ט))דרכי תעמולה 

 

 הודעה לבוחר

 

ות לפני ימים לפח 7ועדת הבחירות המרכזית תשלח לבעלי הזכות לבחור הודעה לבוחר  .22

פרטיו וכן כתובות מדויקת , הודעה תפרט את  שמו של בעל הזכות לבחורהיום הבחירות. 

 .ותאור של אתר ההצבעה של אתר הצבעה

 

 אתרי הצבעה

 

באתר ההצבעה יפורסם,  יהמיקום של אתר. י הצבעהאתר 100כ ב הבחירות תתקיימנה .23

 . האינטרנט של התנועה

 

 אדם כל ימצא לא והמצביעים, הקלפי ועדת חברי, עורך הדין, נאמן ועדת הבחירות מלבד .24

חברי ועדת הבחירות המרכזית יהיו רשאים להיות נוכחים באתר  .ההצבעה באתר אחר

 ות ודיווח לועדת הבחירות המרכזית. הקלפיות לשם פיקוח על הבחיר

 
 עורך דין, נאמן ועדת הבחירות וועדת קלפי 

 

                                                      
 לתקנון 4ה-1הנספחים נוסח ההודעות למבקר המדינה, חיות בדבר מימון בחירות מקדימות והנ 3
   וחוק המפלגות  חוק הבחירות )דרכי תעמולה(, הוראות החוקה, חוק הבחירות לגופים ציבוריים 4

 אתר הליכודמפורסמים ב



ועדת הבחירות המרכזית תמנה, לכל אתר הצבעה, עורך דין, נאמן ועדת הבחירות, שיהיה  .25

קלפי. עורך הדין, נאמן ועדת הבחירות  אחראי מטעמה על ניהול הבחירות באתר וכן ועדת

 פיות ויהיה יושב הראש שלהן.יהיה אחראי על שלוש קל

 

עורך הדין נאמן ועדת הבחירות וחברי ועדת הקלפי יהיו עובדים של חברת כוח אדם, אך  .26

הם יתודרכו בכתב ובעל פה על ידי ועדת הבחירות המרכזית. חברי ועדת הקלפי יוכלו 

ונת בבחירות לכה עלי הזכות לבחור ולהיבחרלהיות חברי תנועה ובתנאי שהם לא יהיו ב

 .יושב ראש הליכוד

 

 שבו תתעד את מהלך ההצבה והספירה.  פרוטוקול ועדת הקלפי תנהל .27

 

 

 ספר הבוחרים

 

. הם יוכנו על , כפי שיקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזיתיםממוחשביהיו הבוחרים  יספר .28

  ם.ידי אגף המחשב של התנועה ויחתמו על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לפני פרסומ

 

 טופס הצבעה

 

טופס אחד להצבעה עבור נבחרי הרשימה . הצבעה סיטופשני באמצעות  ההצבעה תעשה .29

 הארצית וטופס הצבעה עבור נבחרי מחוזות הבחירה. 

 

שמות בטופס השני יפורטו שמות המועמדים ברשימת הארצית ובטופס ההצבעה 

 . שיתמודדו במחוזות הבחירההמועמדים 

 

ואולם, על  'ות, כפי שהוא רשום בתעודת הזהיםהמועמד תל את שמוטופס ההצבעה יכלו

הפרטי של המועמד , שמו ובחתימתו שתוגש לוועדת הבחירות 'פי בקשתו של מועמד

קיצור, שם משמו הרשום בתעודת זהות, כגון: שם  היות שונה בטופס ההצבעה יוכל ל

 .חיבה ו/או תואר

 

שמות  .י של המועמד בטופס ההצבעהסידורה ומספרליד כל אחד מהשמות יצוין   

  של שמות משפחותיהם. 'ב ,ירשמו בהתאם לסדר א' המעומדים בטופס ההצבעה

 

מועמדים בלבד. הצבעה  12הצבעה למועמדי הרשימה הארצית תתבצע על ידי סימון בעד               

 מועמדים תיפסל. 12בעד יותר או פחות מ 

               

בלבד למחוז בו בעל זכות  1למועמדי המחוזות תתבצע על ידי סימון בעד מועמד  הצבעה             

 אחד במחוז הבחירה תיפסל. הצבעה ממועמדההצבעה זכאי להצביע. הצבעה בעד יותר 



לבחור בעד מועמדים במחוז בחירה שונה ממחוז בו בעל זכות הבחירה זכאי  ו/או סימון

 תיפסל. 

 

להדפיס את טפסי יוכלו  והן לרשימת המחוזות הארציתהמועמדים בבחירות לרשימה  .30

 ההצבעה מאתר האינטרנט של הליכוד. 

  

 שעות ההצבעה

 

 21:00ועד לשעה  09:00 השעות ההצבעה תתקיים בין .31

 

 הליך ההצבעה

 

ההצבעה עבור נבחרי הרשימה הארצית ונבחרי מחוזות הבחירה תעשנה בקלפי אחת.  .32

 .הצבעה נפרדים יטופסתעשה באמצעות ההצבעה 

 

, זהות תעודת: הבאים מהמסמכים אחד בפני ועדת הקלפי באמצעות הבוחר יזדהה .33

דרכון, , צה"ל קצין או חוגר תעודת, ממוחשב נהיגה רישיון, מקומית רשות ראש תעודת

 .מוטבעת תמונה שבמסמך בתנאי הכל

 

להשתתף ההצבעה על טופס המאשר כי הגיע לאתר בפני ועדת הקלפי הבוחר יחתום  .34

 .בהצבעה

 

 על גבי הטבלט.    הבוחרים של הבוחר מספר שמו את תמחק הקלפי וועדת .35

 

)עליה יכתוב בכתב גדול וברור את מחוז  הצבעה מעטפתלבוחר  תמסור הקלפי ועדת .36

עו"ד נאמן ועדת הבחירות ואחד  ידי על חתומה ההצבעה שבו הבוחר זכאי להצביע( 

, טופס לרשימה הצבעהשני טפסי וכן  פנויה לקלפי אותו תפנהמחברי ועדת הקלפי ו

  . הארצית וטופס למועמדי רשימת המחוזות

 

 יטופסשני והיא תתבצע מאחורי פרגוד. הבוחר יכניס את  חשאית תהיה ההצבעה .37

עליה כתוב בגדול בכתב ברור  – מועדת הקלפי שקיבל למעטפה אחתהנפרדים ההצבעה 

 ועדת חברי עיניל לתוך תיבת הקלפיותן א וישלשל ר זכות בחירהאת המחוז בו יש לבוח

 .הבחירות

 

 .המזהה התעודה את לבוחר הקלפי בסיום ההצבעה תחזיר ועדת .38

 

על פי בקשתו ובאישור  להיעזררשאי שאינו מסוגל להצביע לבדו יהיה  בעל מוגבלותבוחר  .39

, אח, בת, בן, אם, אב שונה:רא מדרגה משפחה בקרוב: מאלה באחדנאמן ועדת הבחירות 



עו"ד  י"ע יירשמו המסייע פרטי. לו בהצבעה לסייע כדי עימו שבא אחר אחות או באדם

 .מצביעים משני ליותר לסייע לאדם אסור. נאמן ועדת הבחירות

 

 לאתר מחוץ או כוח ייפוי או פקס בעזרת להצביע ניתן אישית. לא לבחור הינה הזכות .40

 .ההצבעה

 

 .21:00כי ההצבעה תסתיים בשעה , מועד מבעוד יודיע ן נאמן ועדת הבחירותעורך די .41

 

 כל את יכניס עורך דין נאמן ועדת הבחירות, הקלפיות של הסגירה שעת לקראת .42

נעילת הדלתות  אחרי שיגיע מי, הדלתות  את וינעל ההצבעה לאתר להצבעה הממתינים

כל הבוחרים פנימה,  את להכניס יתןנ ולא במידה. יורשה לממש את זכותו ולהצביע לא

של הבוחרים שעמדו בתור להצביע  המזהות התעודות את יאסוף נאמן ועדת הבחירות

 .הקלפי לועדות אותן וימסור 21:00בשעה 

 

 ספירת הקולות

 

. האתרי ההצבעכל אחד מעל ידי וועדות הקלפי בבתום ההצבעה ספירת הקולות תתבצע  .43

ת ידווח ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית באמצעות מייל ו/או נאמן ועדת הבחירות המרכזי

 הודעה דיגיטאלית על תוצאות הספירה מיד עם השלמתה. 

 

שהצביעו בהתאם  ,הבוחרים מספר שבו יפורטו, ספירה פרוטוקול ינוהלהספירה בעת  .44

שנפסלו   המעטפות מספר, מתיבת הקלפי שהוצאו המעטפות לספר הבוחרים, מספר

 הפסולים הקולות מספר, מועמד כל שקיבל הכשרים הקולות מספר, ונפתח בטרם

  .ההצבעה פתקי גבי על שיפורטו גם לפסילתם והסיבות

 

 .הכשרים הקולות במניין יבואו לא והם כפסולים ייחשבו והצבעת נמנע הצבעה פסולה .45

 

   .יפסל תוהצבע את או המצביע את לזהות העלול או המזהה בסימן , שיסומןטופס הצבעה .46

 

 ארצית לרשימה אחד הצבעה טופס. בלבד ההצבעה טפסי שני להימצא צריכים מעטפה בכל .47
מאותו סוג, קרי  הצבעה זהיםטופסי  בה שני שימצאו מעטפה .למחוזות אחד הצבעה וטופס

 אחת כהצבעה תחשב טפסי הצבעה לרשימת מחוזות 2טפסי הצבעה לרשימה הארצית או  2
 .הצבעה, תיפסלפתקי  בה שלושה שימצאו מעטפה. יוצמדו זה לזה םהזהי פתקיםושני ה

 

 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  י"ע הקלפי ועדת פרוטוקול ייחתם הספירה סיום עם מיד .48

 הערות בנושא הליך ההצבעה, יצוינו בפרוטוקול רק על ידי עו"ד נאמן ועדת הבחירות.

 

להגשת רשימת המועמדים ד לאחר המוע עדמנהלת הליכוד תשמור את חומר ההצבעה  .49

 . 2022 בספטמבר 15שחל ביום ה   25 -בבחירות לכנסת ה

 



 וועדת הבחירות וחברי וועדת הפיקוח יכהנו כמשקיפים באתרי ההצבעה השונים. חברי .50

 

 הבחירות תוצאות

 

מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית הודעה על תוצאות  .51

של הבחירות, כשהיא חתומה על ידי יו"ר ועדת הבחירות. למען הסר ספק לא רשמיות 

 מובהר בזאת כי התוצאות הלא רשמיות, אינן מחייבות ואינן סופיות.

 

שוועדת הבחירות והסופיות של הבחירות תפורסמנה, רק לאחר התוצאות הרשמיות  .52

אתרי ההצבעה וועדות הקלפי, שיתקבלו מכל כל המרכזית תעיין בפרוטוקולים של 

  .ותןותאשר א

 

 באגף וכן הליכוד של האינטרנט תפורסמנה באתרוהסופיות תוצאות הבחירות הרשמיות  .53

, בהודעה הבחירות יום לאחר זאב לא יאוחר מיומיים של התנועה במצודת המחשב

 שתיחתם על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד.

 

 פרסומים ומידע

 

 הגשת טפסי, הבחירות המרכזית ועדת החלטותסדרי הבחירות, , ת ונספחיוהבחירו תקנון .54

 הבחירות יתפרסמו באתר ועדת מטעם אחרים ומסמכים הודעות, חוקים, מועמדות

 www.likud.org.il בכתובת הליכוד של האינטרנט

 

 השעות בין יעשו המועמדים רשימות ושל לבחור הזכות בעלי של הבוחרים ספרי פרסום .55

' ורג'ג המלך רחוב, 13 קומה, זאב במצודת התנועה של המחשב אגף במשרדי 10:00-17:00

 www.likud.org.il בכתובת הליכוד של האינטרנט באתר וכן אביב תל, 38

 

עיתון יומי אחד וכן ה על קיום הבחירות בהודעיפרסם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  .56

 באתר הליכוד. הודעה על קיום הבחירות תשלח גם במכתב לכל בעלי הזכות לבחור.

 

אחת לשעה ועד  12:00לקבל החל משעה  המועמדים יוכלו נציגי הבחירות במהלך יום .57

ותה שהצביעו עד לא החברים שמות באמצעות דואר אלקטרוני אודות , מידע20:00לשעה 

כל מועמד יוכל להגיש בקשה לאגף המחשב של התנועה לקבלת רשימה של חברי   שעה.

 .הליכוד בעלי הזכות לבחור

 

 ועל המועמדים רשימות על, הבוחרים ספרי על המרכזית הבחירות לועדת ערעורים הגשת .58

 עד 11 קומה, זאב במצודת המרכזית הבחירות ועדת במשרדי תעשנה, הבחירות תוצאות

 שיוגשו ערעורים. הבחירות לועדת ערעורים להגשת שנקבע האחרון ביום 17:00 עההש

 יתקבלו. לא באיחור

 

http://www.likud.org.il/
http://www.likud.org.il/


 הוראות כלליות

 

אחראית  ,2022ביולי  13שנבחרה בישיבת מרכז הליכוד ביום ועדת הבחירות המרכזית  .59

 , 25 -המועמדי הליכוד לרשימת הליכוד לכנסת כהונת ללביצוע הבחירות 

 

היו כל הסמכויות והחובות לפי פרק ה' לחוקת התנועה בשינויים המחויבים לפי ילוועדה 

 . העניין

 

בנוסף  ,ממצות ולכן הדין החל על הבחירות יכלול אינן, ההוראות המפורטות בתקנון זה .60

ואת דיני הבחירות  הליכוד המפורטים בחוקת הבחירות גם את דיני ,להוראות תקנון זה

 .מחויביםה בשינויים, הכלליים

 

 בכל לבחירות הקשור עניינן בכל התנועה חברי לרשות עומדים ומנהליה התנועה עובדי .61

   :הבאים בטלפונים 09:00-17:00 השעות בין יום

 

 03-5258085פקס:  03-6210603טל: : המרכזית הבחירות ועדת מזכירות

 03-6210607 :טלפון: הארגון אגף

 03-5258085  :קספ 03-6210604 טלפון: : המחשב אגף

 

   מסמך זה מנוסח בלשון זכר, אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד

  

 
__________________     ____________ 

 יעקב שמעוני, שופט      מנחם נאמן, שופט
 בית משפט שלום )בדימוס(   )בדימוס( סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה

 
 דת הפיקוחיו״ר וע     ועדת הבחירות המרכזית יו"ר 


