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 תקנון המפלגה
 

 

 "חוסן ישראל" שם המפלגה הוא 

 

 מבוא 

 פרשנות

 נון.כותרות הסעיפים נרשמו לשם נוחות בלבד, והן לא ישמשו לפרשנותו של התק 

  אף לשון רבים ולהיפך, אלא אם מלשון הכתוב  -כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד

 ;משתמעת כוונה אחרת

 וכן להפך  לשון נקבהאף  - כל האמור בתקנון זה בלשון זכר. 

 

 פרק א' 

 

 מטרות המפלגה

 

 לידי שבא כפי הציוני החזון לאור ודמוקרטית יהודית כמדינה ישראל מדינת וחיזוק ביסוס המשך

 בנושאים הבאים :שינוי סדר העדיפויות הלאומי ו קביעת תוך העצמאות במגילת ביטוי

 

 חינוך  .1

 פיתוח תשתיות לאומיות. .2

 חקלאות. .3

 ובטחון פנים.חוק, משפט  .4

 מדיניות רווחה. .5

 ביטחון ושלום. .6
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 פרק ב' 

 

 מוסדות המפלגה

 
 :הינםמוסדות המפלגה  .1

 המפלגה; האסיפה הכללית של  1.1

 יו"ר המפלגה;  1.2

 הנהלת המפלגה; 1.3

 בית הדין; 1.4

 ועדת ביקורת; 1.5

 מוסדות המפלגה יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה. .2

 

 המפלגההאסיפה הכללית של 

 

 הראשונה של המפלגה.האסיפה חברי יהוו את מייסדי המפלגה, הראשונים מבין  70 .3

 

 נושאים העקרוניים של המפלגה.הינה המוסד אשר בו ידונו ההאסיפה הכללית של המפלגה  .4

 

  סמכויות האסיפה הכללית

 

 הן אלו:האסיפה סמכויות  .5

 

למעט יו"ר המפלגה הקבוע  בחור את יו"ר המפלגה, בכפוף להוראות תקנון זה;ל 6.1

 הראשון. 

 לאשר את חברי הנהלת המפלגה; 6.2

 לבחור את חברי בית הדין של המפלגה; 6.3

 לבחור את חברי ועדת הביקורת של המפלגה; 6.4

 לתקן את תקנון המפלגה; 6.5

יחליטו להעביר לדיון  ,או יו"ר המפלגה ,לדון בכל נושא ועניין, אשר הנהלת המפלגה 6.6

 בפניה.

 

יפה סחברי האמקולות  שני שליש להחליט על פקיעת כהונתה של הנהלת המפלגה, ברוב של  .6

שבהם נקבע  רשאית לאצול את סמכותה להנהלת המפלגה, למעט בעניינים האסיפה . הכללית

 בתקנון, שאין לאצול את סמכותה, כולה או מקצתה.

 

ם. להחלטות הוועדות רשאית למנות ועדות מטעמה בנוגע לתחומים שוניהכללית האסיפה  .7

לא יהיה תוקף מחייב, והן תהוונה המלצות, אשר תובאנה בפני האסיפה ידי -שימונו על

 בהתאם לבקשת הנהלת המפלגה.  ,או האסיפה הכללית ,הנהלת המפלגה
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בהתאם לתקנון ייבחרו  ,ומעלה 2-מהאסיפה הכללית ההחל  ,חברי האסיפות הכלליות .8

 לאחר תקופת אכשרה הקבועה בתקנון זה.  ,בחירות שתקבע הנהלת המפלגה

 
של )החל מהאסיפה הכללית השנייה(  אסיפה הכללית מועד הבחירות לדרך, אופן, ביצוע ו .9

 . שיאושר על ידי הנהלת המפלגה בתקנון בחירות וייקבעהמפלגה 

 
 חברים, ותורכב באופן הבא: 71האסיפה הכללית של המפלגה תמנה  .11

 
 של המפלגה;הכנסת ושריה   חברי  המפלגה,הנהלת  יו"ר המפלגה, 11.1

למנות  ,בכךץ אם חפ ,יהא  רשאיהנהלת המפלגה יו"ר המפלגה בהתייעצות עם  11.2

 (חינוך, תרבות, כלכלה, משפט, בטחון, )אנשי רוח, מחברי האסיפה הכללית 25% 

  ייבחרו מבין חברי המפלגה.האסיפה יתר חברי  11.3

 

כחבר או שנבצר ממנו מלשמש  ,באסיפהלהפסיק את חברותו  חבר האסיפה הכללית ביקש  .11

מבין חברי המפלגה,  חבר אחר , יו"ר המפלגה יהא רשאי למנות במקומו האסיפה הכללית

 .או להחליט כי הבא אחריו יכהן כחבר באסיפה הכללית ,בהיוועצות עם הנהלת המפלגה

 

-פי החלטתה, או על-פלגה ועלידי הנהלת המ-תכונס לישיבות מן המניין עלהכללית  האסיפה .12

 האסיפה הכלליתמחברי  51%-למעלה משל פי בקשה שתופנה אל הנהלת המפלגה בחתימת 

תכנס הנהלת  -; הוגשה בקשה כאמור בכתב להנהלת המפלגה "(אסיפה מיוחדת)להלן: "

 יום מיום קבלת הבקשה האמורה. 91תוך האסיפה המפלגה את 

 
של  ניתן לכנס את האסיפה אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומיידי, על פי החלטה  .13

 שעות מראש. 48או יו"ר המפלגה, וזאת בהתראה של לפחות  ,הנהלת המפלגה

 
י האסיפה הכללית, הודעה חברלסיפה הכללית של המפלגה תכונס על ידי הודעה שתשלח הא .14

והכל  ,או באתר המפלגה ,או בכל אמצעי דיווח אלקטרוני ,כאמור יכול שתשלח בדואר רגיל

-לחלופין, ניתן לכנס את האסיפה הכללית של המפלגה עלבהתאם להחלטת הנהלת המפלגה. 

 .בעלי תפוצה ארצית פרסום מודעה בשני עיתונים ידי 

 
  או כל חבר שהוסמך על ידו.  ,המפלגהידי יו"ר -תנוהלנה עלהאסיפה ישיבות  .15

 
 האסיפה הכללית.הנהלת המפלגה תקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של  .16

 
 ידי הנהלת -תיקבע עלהאסיפה רשימת הנושאים על סדר היום של ישיבת  18.1 .17

  .המפלגה  

האסיפה הכללית יכולה להוסיף נושא לסדר יומה גם בפתחה של האסיפה ובלבד  .17.2

 . בפתח הישיבהשניתנה הסכמת יו"ר המפלגה 
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במסמך בכתב להעלות האסיפה רשאים לדרוש מיו"ר האסיפה מחברי  51%-למעלה מ   .18

שעות טרם מועד  48האסיפה, הקרובה ובלבד שדרישה כאמור הגיעה נושא לדיון בישיבת  

רשאי לדחות את הדיון בסעיף לאסיפה כללית האסיפה יו"ר האסיפה ואולם כינוס  

 אחרת.  

 

יווח על פעולותיה של הנהלת המפלגה ועל פעולות ועדת מן המניין יימסר דהאסיפה בישיבות  .19

מחברי האסיפה  51%של  ( קוורוםמנין חוקי )דרש יבישיבות אסיפה מיוחדת י הביקורת.

 טרם התחלת הדיון בנושאים שעל סדר היום. לפחות, 

 
יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק דורש האסיפה הכללית של המפלגה החלטות  .21

 אחר; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר המפלגה להכריע בהצבעה.רוב 

 

 יו"ר המפלגה
 

הזמני. יו"ר המפלגה  , הנהלת המפלגה תקבע את יו"ר המפלגהיסודה של המפלגהלאחר   .21

יבחר על ידי הנהלת  21-הקבוע אשר יעמוד בראש המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה

חודשים מיום הקמת המפלגה. לא התמנה יו"ר מפלגה קבוע כאמור בתקנון  6המפלגה בתוך 

זה, תהא רשאית הנהלת המפלגה לאשר את המשך כהונתו של היו"ר הזמני עד לבחירת יו"ר 

 קבוע. 

 

, אסיפה הכללית. במקרה של שיווין קולות בהאסיפה הכלליתר המפלגה, ישמש כיו"ר יו" .22

יו"ר המפלגה, יהא רשאי להסמיך מי מטעמו, לעמוד במקומו  יכריע קולו של יו"ר המפלגה.

 ולהאציל לו את סמכויותיו מכח תקנון זה האסיפה הכללית באופן זמני, כיו"ר של 

 

, על פי המלצת הנהלת האסיפה הכללית תבחר יו"ר קבועלמעט היו"ר הקבוע הראשון,  .23

 . המפלגה

 
, למעט היו"ר הקבוע הראשון אשר יכהן בתפקידו שנים 4יו"ר המפלגה הקבוע יכהן בתפקידו  .24

. במקרים חריגים תוכל האסיפה הכללית לבקש קיום בחירות מוקדמות ואולם שנים 5במשך 

יו"ר  מחברי האסיפה הכללית.  75%הקדמת הבחירות ליו"ר המפלגה תתקבל ברוב של 

 המפלגה רשאי להיבחר לתקופות כהונה נוספות, אלא אם נקבע אחרת על ידי המפלגה. 

 
שנים  8או  ,קדנציות רצופות בכנסת 3"ר המפלגה יוכל לכהן יו –כהונת היו"ר  הגבלת .25

 מבין השניים.  המאוחר 

 
פרש יו"ר המפלגה מכל סיבה שהיא יערכו בחירות ליו"ר בהתאם לתקנון שיובא לאישור  .26

  האסיפה הכללית על ידי הנהלת המפלגה.

 
 תנאי כשירותו של יו"ר המפלגה יקבעו בתקנון הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.  .27
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יו"ר המפלגה יקבע את רשימת מועמדי המפלגה לכנסת מבין חברי המפלגה ואת סדר שיבוצם  .28

האסיפה ברשימה, תוך התייעצות עם הנהלת המפלגה, ולאחר הצגת רשימת המועמדים בפני 

 .האסיפהושמיעת עמדת חברי הכללית של המפלגה 

 
המועמדים לכנסת מטעם רשימת יו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת המפלגה תשבץ את  .29

המפלגה גם את מי שאינו חבר המפלגה, ובלבד שמספר המועמדים שאינם חברי המפלגה לא 

 יעלה על רבע מהמועמדים ברשימה.

 
הא המוסד המוסמך להחליט על הצטרפות ייו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת המפלגה  .31

 המפלגה כחברה בקואליציה.

 
כמועמדה לראשות הממשלה. ככל שהרכבת הממשלה יו"ר המפלגה יכהן כיו"ר המפלגה ו .31

תוטל על יו"ר המפלגה מוסמך יו"ר המפלגה לנהל את המו"מ הקואלציוני להרכבת הממשלה 

ו/או להטיל על מי מטעמו את ניהול המו"מ הקואלציוני, יו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת 

כן , ומטעם המפלגה יםאת סגני השריציע את השרים ויקבע את הרכב הקואליציה, המפלגה 

  .והכל בהתאם לכל דין פקידיהם בממשלתומוסמך הוא להגדיר את ת

 

יקבע את בא כוח המפלגה וממלא מקומו  ,בהתייעצות עם הנהלת המפלגהיו"ר המפלגה  .32

 .1992-ב לחוק המפלגות, התשנ"ב19לעניין סעיף 

 
 . המפלגהחברי הנהלת יציע לאסיפה הכללית של המפלגה את יו"ר המפלגה  32.1 .33

 
אישרה האסיפה הכללית את הצעת יו"ר המפלגה, יכנס מינוי הנהלת המפלגה  32.2

 לתוקפו עם אישור האסיפה הכללית כאמור.  

   

ביקש יו"ר המפלגה להפסיק כהונתו של חבר הנהלת המפלגה, יביא את בקשתו  32.3

בפני הנהלת המפלגה טרם החלפת החבר. אישרה הנהלת המפלגה את בקשת   

 היו"ר, יציג יו"ר המפלגה חבר אחר תחתיו לאישור האסיפה הכללית של   

פן של החלטות הנהלת המפלגה, קאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בתו המפלגה.  

 יהא הרכב הנהלת המפלגה אשר יהא.   

 
 . ימנה את מנכ"ל המפלגהבהתייעצות הנהלת המפלגה יו"ר המפלגה  .34

 

 
יו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת המפלגה ימנה את באי כוחה המפלגה, יועציה  .35

המשפטיים, גזבר המפלגה, רואי החשבון של המפלגה, וכן את מורשי החתימה מטעם 

 המפלגה. 

 
נבצר מבעל תפקיד במוסדות המפלגה, למעט יו"ר המפלגה, למלא את תפקידו, או הודיע בעל  .36

ום תפקידו, יהא יו"ר המפלגה רשאי למנות לו ממלא מקום תפקיד במוסדות המפלגה על סי

 זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד.
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או שנבצר מיו"ר המפלגה לכהן  ,ביקש יו"ר המפלגה לסיים את תפקידו מכל סיבה שהיא .37

בתפקידו דרך קבע )וזאת בהתאם להחלטת בית הדין של המפלגה(, יתקיימו בחירות לתפקיד 

יו"ר המפלגה בהתאם לתקנון הבחירות שיוצע על ידי הנהלת המפלגה. בחירות כאמור יקבעו 

ליו"ר  ממלא מקום זמני ממועד הפסקת כהונת היו"ר; האסיפה הכללית תמנה ימים  91תוך 

דחופה   העד לבחירת יו"ר מפלגה חדש, וזאת בישיב שיוצע על ידי הנהלת המפלגה המפלגה

 של יו"ר המפלגה. הפסקת כהונתו שתכונס מיד עם היוודע דבר 

 
במידה ונבצר מיו"ר המפלגה לכהן באופן זמני, תבחר הנהלת המפלגה ממלא מקום תחתיו  .38

נמשכה תקופת הנבצרות מעל לשנה, תתקיים ובלבד שתקופת הנבצרות לא תעלה על שנה. 

ישיבת אסיפה כללית מיוחדת על מנת לבחון האם להמשיך את תקופת כהונתו של ממלא 

 או לקיים בחירות לבחירת יו"ר חדש.  ,המקום

 
בהתייעצות עם  ,ליו"ר המפלגהתהא בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות המפלגה,  .39

 סמכות שיורית להכריע בו. הנהלת המפלגה,

 

 

 הנהלת המפלגה
 

הנהלת המפלגה תנהל את ענייניה של המפלגה, תהא מוסמכת לקבל בשמה כל החלטה ולבצע  .41

כל פעולה בכפוף לכל דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות הדרושות לניהול המפלגה, למעט 

, לבית הדין פלגהאסיפה הכללית של המהסמכויות שנקבעו בתקנון זה ליו"ר המפלגה, ל

 ולוועדת הביקורת.

 

הקבוע הראשון  אשר ייצג את המפלגה הזמני והיו"ר היו"ר זהות על  תחליט הנהלת המפלגה  .41

לתקופה בת חמש וזאת  ממשלהמועמדים לכנסת וכמועמדה לראשות ההכראשון ברשימת 

   .שנים מיום היבחרו

 

בכל מקרה בו לא נקבעה סמכות כלשהיא של מוסד כלשהו, תבחר הנהלת המפלגה מבין חברי  .42

 המפלגה את בעלי התפקיד שייצגו את המפלגה. 

 
הנהלת המפלגה תהא אחראית על הניהול החשבונאי של המפלגה, שירוכז בידי גזבר המפלגה,  .43

 מבקר המדינה.תוך שמירה על כללי מינהל תקין בהתאם להוראות הדין ולהנחיות 

 
 הנהלת המפלגה תמליץ בפני חברי האסיפה הכללית על חברי בית הדין של המפלגה.  .44

 
או ברשימת המפלגה  ,חבר הנהלת המפלגה יכול להיות מועמד ברשימת המפלגה לכנסת .45

 בבחירות לרשויות המקומיות.

 
 המפלגהנהלת המפלגה תאושר על ידי האסיפה הכללית של המפלגה בהתאם להצעת יו"ר ה .46

לאחר מינויו, והוא יהא רשאי להחליף את חבריה אם הוא סבור כי אינם  בסמוך   ,הקבוע
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פי שיקול דעתו; מספרם של חברי ההנהלה -ממלאים את תפקידם כנדרש לטובת המפלגה, על

 7עד לכינונה של הנהלת המפלגה הראשונה, יכהנו   .7-יהא מספר אי זוגי, אשר לא יפחת מ

 החברים הראשונים מבין מייסדי המפלגה כהנהלה הזמנית של המפלגה.

 
ניתן יהיה לצרף חברים נוספים להנהלת המפלגה אם סבר יו"ר המפלגה כי יש מקום להגדיל  .47

 לגה. את הנהלת המפלגה. צירוף חברים נוספים טעון אישור של האסיפה הכללית של המפ

 
להחליט על פקיעת כהונתה של  ,לבקשת יו"ר המפלגה  רשאיתהאסיפה הכללית של המפלגה  .48

ההנהלה ברוב של שלשה רבעים מהקולות, ואז יפעל יו"ר המפלגה באופן מיידי למינוי הנהלה 

 חדשה.

 
 כן כיו"ר הנהלת המפלגה., וכחבר הנהלה  מתוקף תפקידו יו"ר המפלגה ישמש  .49

 
יו"ר המפלגה רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה, אופן זימונן, המניין הדרוש  .51

להן, הנושאים שעל סדר יומן ודרך ניהולן, וכן כל נושא אחר הנוגע לפעילותה של הנהלת 

בכל הרכב, ובלבד שיו"ר המפלגה נוכח בישיבה ו/או מי המפלגה. ישיבות ההנהלה תתקיימנה 

 מטעמו.

 
ידי יו"ר המפלגה. יו"ר המפלגה יהא רשאי לאצול -של הנהלת המפלגה ינוהלו עלישיבותיה   .51

 פי הודעה בכתב.-את סמכויותיו אלה לאחד מחברי הנהלת המפלגה על

 
. היו הקולות משתתפים באותה ישיבההמבין החלטות הנהלת המפלגה יתקבלו ברוב קולות  .52

 תינתן זכות הכרעה. ,ת סמכותואו למי שיו"ר המפלגה אצל לו א ,שקולים, ליו"ר המפלגה

 
החלטת ההנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה, וזאת באמצעות משאל טלפוני,  .53

 או בדרך אחרת אותה יקבע יו"ר המפלגה. ,בדוא"לבאמצעות הצבעה בפקס, 

 
שיתוף פעולה עם מפלגות יהא מוסמך לאשר  ,בהתייעצות עם הנהלת המפלגה ,יו"ר המפלגה .54

  . או לרשויות המקומיות ,לרבות התמודדות ברשימה משותפת לכנסת ,אחריםאו גופים 

 
 סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם.מחוזות/המפלגה רשאית להקים הנהלת  .55

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 ועדת הביקורת

 

 תמנה את וועדת הביקורת של המפלגה. האסיפה הכללית של המפלגה  .56

 

סמכויות הועדה ודרכי פעולתה יקבעו בתקנון חברים.  3 –הרכב ועדת הביקורת לא יפחת מ  .57

 שיובא לאישור הנהלת המפלגה. 

 
 ועדת הביקורת יהיו רשאים להסתייע באנשי מקצוע נוספים לצורך עריכת הביקורת.חברי  .58

 
 תפקיד אחריוכלו חברי ועדת הביקורת למלא כל ועדת הביקורת לא  חברי מתוקף תפקידם כ .59

לא יהיו מועמדים מטעמה ברשימת למעט חברותם בוועדת הביקורת ובכלל זה  במפלגה,

 או לכל תפקיד אחר. ,הבחירות לכנסת

 
הנהלת המפלגה תדון בדו"ח  דוחות ועדת הביקורת יוגשו להנהלת המפלגה אשר תדון בהם. .61

יוצגו ממצאי  ועדת הביקורת, ככל שיש חובה להציג את ממצאי הדו"ח לאסיפה הכללית,

 הדו"ח ומסקנותיו ככל שישנן לאסיפה הכללית. 

 

 בית הדין

 

המוסד השיפוטי המוסמך לדון בכל עניין הנוגע למפלגה, למוסדות  יהא בית הדין של המפלגה  .61

המפלגה ולחברי המפלגה בכשירותם כחברים בה, בקיום הוראותיו של תקנון המפלגה ובקיום 

 החלטותיהם של המוסדות המוסמכים של המפלגה.

 

גורם בית הדין של המפלגה יהא מוסמך להכריע במחלוקות הקשורות לענייני המפלגה, בין כל  .62

בין החברים לבין עצמם, בין  -או מוסדותיה( לבין כל גורם אחר  ,במפלגה )חברי מפלגה

מוסדות המפלגה לבין עצמם ובין החברים לבין מוסדות המפלגה. בנוסף, בית הדין יהא 

 .מוסמך לדון בערעורים בנוגע לבחירות למוסדות המפלגה

 

 רו על ידי האסיפה הכללית של המפלגה. חברי בית הדין יומלצו על ידי הנהלת המפלגה ויאוש .63

 
 יו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת המפלגה ימליץ על נשיא בית הדין של המפלגה.  .64

 
נשיא בית הדין של המפלגה יגיש להנהלת המפלגה תקנון עבודת בית הדין לרבות סדרי דין  .65

 בפני בית הדין של המפלגה. 

 
 בית הדין.חברי המפלגה ומוסדותיה כפופים להחלטות  .66

 
בית הדין ידון על פי תקנון המפלגה, תקנון בית הדין וסמכויותיו, על פי החוק ועל פי עקרונות  .67

 הצדק הטבעי, בהתחשב בטובת המפלגה, במטרותיה ובזכויות החברים בה.

 
 כחבר בית הדין. םלמעט חברות חברי בית הדין לא ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה .68



9 
 

 
או לכל תפקיד  ,ברשימת הבחירות לכנסתעם המפלגה מועמדים מטלא יהיו חברי בית הדין  .69

או בעקיפין, בין תפקידם בבית הדין  ,אחר. חברי בית הדין יימנעו מכל ניגוד עניינים, במישרין

או עניינו של קרוב משפחה, או בנוגע לעניינו של מי שמצוי עמם בקשר  ,לבין עניינם האישי

לוי תפקידו נוצר ניגוד עניינים בינו לבין אדם אחר לא עסקי. חבר בית הדין, אשר במהלך מי

 הדן בעניינו של אותו אדם עמו נוצר ניגוד העניינים האמור. ישב במותב

 
 חבר בית הדין לא רשאי לייצג בפני בית הדין כל עוד חברותו בבית הדין בתוקף.  .71

 
כהונת חבר בית הדין תפקע אם נבצר ממנו למלא את תפקידו, או אם הודיע בכתב על רצונו  .71

פי החלטת -להשתחרר מתפקידו, או אם חדל להיות חבר מפלגה, או אם הועבר מתפקידו על

 .האסיפה  הכללית 

 

 ית הדין יהיה מוסמך לפסוק את הסעדים הבאים:ב .72

 
פי המפורט -השעייתו ממנה, עלאו על  ,להורות על הוצאתו של חבר מהמפלגה 71.1

 בתקנון זה; 

או על  ,להורות על הפסקת כהונתו של חבר מפלגה במוסד ממוסדות המפלגה 72.2

 מכהונה זו; השעייתו הזמנית 

 להטיל על חבר המפלגה קנס כספי לטובת קופת המפלגה; 72.3

 לפסוק את הוצאות הדיון; 72.4

ליתן כל סעד אחר אשר בית הדין ימצא לנכון וראוי בנסיבות העניין, ואשר אין  72.5

 פי דין.-על מניעה לתיתו 

 

או הנהלת המפלגה, יהא בית הדין של המפלגה מוסמך לפסוק ולהורות  ,לבקשת יו"ר המפלגה .73

פי שיקול דעת -על העניינים הבאים: הוצאתו של חבר מהמפלגה; השעייתו לתקופה קצובה על

בית הדין; הפסקת מילוי תפקידו כנציג המפלגה במוסדות המפלגה; הפסקת כהונתו בגוף 

 מטעם המפלגה.  אליו מונה

בסנקציות כאמור בסעיף זה לנקוט בר על פי כל דין, רשאי בית הדין בכפוף לזכויות הח

 בהתקיים התנאים כאמור לעיל:

 

 1חדל להתקיים בעניינו של החבר אחד )או יותר( מהתנאים המנויים בסעיף  72.1

 לתקנון זה; 

חבר המפלגה פעל בניגוד למטרות המפלגה או בניגוד למדיניותה, כפי שנקבעה  72.2

 המפלגה;ידי מוסדות -על 

 או במי מנציגיה; ,חבר המפלגה פעל או פועל באופן הפוגע במפלגה, במוסדותיה 72.3

או שפעל בעד רשימת  ,המפלגהמועמדי חבר המפלגה פעל בבחירות נגד רשימת  72.4

 מועמדים אחרת; 

חבר המפלגה הפר הוראה בתקנון או החלטה של אחד ממוסדות המפלגה, לאחר  72.5

 שהוזהר טרם נקיטת ההליכים נגדו. 



10 
 

חבר כנסת, שר, סגן שר מטעם המפלגה, יוצא מהמפלגה, יושעה או יפרוש  72.6

 מתפקידו אם בית הדין פסק לגביו כי: 

 

הוא פעל בניגוד למשמעת המוטלת על חברי הסיעה בכנסת בעניינים  72.6.1

מהותיים, כגון בנושאי מינוי ממשלה, הרכבה ושריה; תקציב; חוקי 

המפלגה באשר יסוד; הצבעות אמון ואי אמון בממשלה; עמדת 

 להסכמים, ועוד;

 

הוא הפר את החלטות המפלגה בכך שנהג בניגוד להחלטות המפלגה  72.6.2

מבלי לקבל אישור מפורש לכך מטעם יו"ר המפלגה או הנהלתה, וזאת 

 .לאחר שהוזהר על ידי הנהלת המפלגה

 

כאמור לעיל, לא יופעלו סנקציות ולא תינקטנה כל פעולה אלא  72מובהר כי ביחס לסעיף  73

הזדמנות סבירה להשמיע את  ,ו/או למי שמייצג אותה בכל גוף ,לאחר שניתנה לחבר המפלגה

טענותיו בפני מותב בית הדין בין בכתב ובין בעל פה והכל בהתאם להחלטת מותב בית הדין. 

בחר החבר ו/או מי שמייצג את המפלגה לא להשיב יראו אותו שוויתר על זכותו להשמיע את 

 טענותיו.

 

פנות לבית הדין, בתחומים המצויים בתחום סמכותו נתונה לכל חבר מפלגה ולכל בעל הזכות ל 74

ית הדין יקבעו בתקנון שיאושר על ידי בתפקיד ו/או מי שמייצג את המפלגה. סדרי הדין בפני 

 הנהלת המפלגה. 

 
חלטות בית הדין תהיינה סופיות ומחייבות, אלא אם הורה בית הדין אחרת, אולם לא יהא ה 75

או כדי למנוע שינוי של תקנון  ,אסיפה הכללית של המפלגהכדי למנוע דיון בנושא מסוים בבהן 

 המפלגה.

 

או בהתערבות בהחלטות עקרוניות  ,בית הדין לא יהא מוסמך לדון בקביעת מדיניות המפלגה 76

 של מוסדות המפלגה. 

 

 

 הסיעה בכנסת

 

חברי המפלגה בממשלה  . על ישראל לכנסתמועמדי המפלגה שנבחרו הסיעה בכנסת תורכב מ 77

 החלות על חברי הסיעה. והזכויות  שאינם חברי כנסת יחולו החובותמטעם המפלגה 

 

יו"ר המפלגה יעמוד בראש הסיעה בכנסת, וימנה את יו"ר הסיעה בכנסת; הסיעה בכנסת  78

או  ,ידי יו"ר הסיעה-תיבחר מבין חבריה את הנהלת הסיעה. דיוני הסיעה והנהלתה ינוהלו על

 סדר יום הסיעה יקבע על ידי יו"ר המפלגה בהתייעצות עם יו"ר הסיעה.  .י שימונה מטעמומ
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יו"ר המפלגה יבחר, בהיוועצות עם הסיעה, מועמדים מטעמה לתפקיד סגן יו"ר הכנסת, חברי  79

 ועדות הכנסת ויו"ר ועדה מוועדות הכנסת.

 
 דעתו של יו"ר המפלגה.פי שיקול -כל נושא העומד לדיון בכנסת יובא לדיון בסיעה, על 81

 
פי החלטות הסיעה; חברים המהווים מחצית מחברי הסיעה רשאים -חבר הסיעה יפעל על 81

לבקש דיון בהנהלת המפלגה, בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת שבו התגלעו חילוקי דעות 

ידי -עלשתוגש ליו"ר המפלגה, עקרוניים בינם לבין הסיעה, וזאת בבקשה בכתב חתומה 

 המבקשים.

 
הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות ההנהלה המפלגה. במקרה של מחלוקת בסיעה,  82

 תכריע דעתו של יו"ר המפלגה.

 
מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתקנון זה, חבר סיעה אשר פעל בניגוד להחלטות של הנהלת  83

, מבלי שקיבל לכך אישור מראש מאת הגוף שקיבל את או האסיפה הכללית  המפלגה

מטעם חלטה או מיו"ר המפלגה, לא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הבאות לאחר מכן הה

 המפלגה לכנסת. 

 
לעיל, יכריע דחבר הכנסת את חובתו כאמור  התעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר 84

 בשאלה העובדתית בית הדין של המפלגה כאמור בתקנון זה.
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 פרק ג'

 

 חברות במפלגה

 

 קבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאיםחבר מפלגה יכול להתבכפוף להוראות כל דין,  85

 הבאים: המצטברים 

 

 שנים ואין מניעה על פי כל דין  17, ותושב בה וגילו אזרח מדינת ישראל הוא 85.1

 ;לחברותו במפלגה 

 ;הוא אינו חבר במפלגה אחרת 85.2

בל על עצמו את הוראות תקנון זה, יקהוא הגיש בקשה להצטרף כחבר מפלגה ו 85.3

ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה  מטרות המפלגה התחייב לפעול לקידום ו  

 ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה;-עלוהכל כפי שיקבע , כן במצע המפלגהו  

הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם  85.4

 להוראות תקנון זה;  

 

מי שנכלל ברשימת החותמים על הבקשה לייסוד המפלגה ייחשב "חבר מייסד".  86.1 86

בהתאם מרשם חברים  נהלתמ  מפלגה תוקם בסמוך להקמת המפלגה  

שתהא רשאית  . "(מינהלת מרשם חברים) להלן : " להחלטת הנהלת המפלגה 

לצרף למפלגה חברים נוספים שיוגדרו כחברים מייסדים או כחברים רגילים,  

  ות של כלל החברים . ותנהל רשימ 

 

להצטרף כחבר למפלגה יחתום על בקשת הצטרפות אישית )להלן: כל מי שמבקש  87

כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים  המבקש "(; בבקשה זו יצהיר בקשת הצטרפות"

לתקנון זה, וכן שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, מתחייב למלא אחר  1בסעיף 

חרף האמור יו"ר המפלגה ,בהתייעצות סדות המפלגה ומזדהה עם מטרותיה. הוראות מו

הנהלת המפלגה, יהא רשאי לדחות את בקשת ההצטרפות גם אם עמד המבקש בכל עם 

 התנאים המנויים כאמור.

 

, והיא תהא אחראית על ניהול מרשם החברים מינהלת בקשות ההצטרפות יוגשו אל  88

 דמי ההצטרפות ודמי החבר.מרשם החברים במפלגה ועל גביית 

 

 סמכויותיה ותפקידה של מנהלת מרשם החברים יקבעו על ידי הנהלת המפלגה.   89
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 :פקיעת החברות במפלגה 91

 
 פי הודעה בכתב;-בפרישתו מן המפלגה על 91.1

בהוצאתו מן המפלגה )לעניין זה הוצאה מן המפלגה באמצעות הודעה בכתב  91.2

 שהוסמך על ידי הנהלת המפלגה(;חתומה על ידי הנהלת המפלגה ו/או מי  

 לתקנון זה; 1אם חדל להתקיים אחד )או יותר( מהתנאים המנויים בסעיף  91.3

 יום לאחר המועד שקבעה הנהלת המפלגה. 31תשלום דמי חבר עד  ןבאי 91.4

 במות החבר; 91.5

 

כפי שתקבע פעמיים -כל מועמד המבקש להצטרף למפלגה ישלם דמי הצטרפות חד 91

בהתאם להחלטת כל חבר במפלגה ישלם דמי חבר שנתיים  הנהלת המפלגה מעת לעת.

 . הנהלת המפלגה

 

ידי חיוב בכרטיס -תשלום דמי החבר ייעשה בדרכים שתקבע הנהלת המפלגה, לרבות על 92

פי פרטי הרשאה לחיוב -או בהעברה בנקאית לחשבון המפלגה, על ,או בהמחאה ,אשראי

 חשבון שיימסרו מטעם החבר. לא יבוצע תשלום דמי חבר בכסף מזומן.

 

או  ,או דמי ההצטרפות ימומנו וישולמו על ידי חבר המפלגה השנתיים תשלום דמי החבר 93

 הצטרף אליה מכספו האישי בלבד.להמבקש 

 
י חבר בעבור אחר, וכן מי שדמי החבר או דמי מי ששילם דמי הצטרפות או דמ 94

ידי אחר, בידיעתו ובהסכמתו, יורחק מהמפלגה. תשלום -ההצטרפות שולמו בעבורו על

בעבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא ייחשב כתשלום בעבור אחר כמשמעו בתקנון 

 זה.

 
 

הודעות לחברי המפלגה ימסרו באמצעות דיוור ישיר, דואר, אמצעים אלקטרונים כגון  95

)דוא"ל, סמס, באתר המפלגה או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת 

המפלגה( במקרים בהם תחליט הנהלת המפלגה, תוכל להפיץ את הודעות המפלגה גם 

 יתונים בעלי תפוצה ארצית.  באמצעות העיתונות ובלבד שההודעה תפורסם בשני ע

 

 זכויות וחובות של חבר במפלגה

 

פעול ללקדם את מטרות המפלגה, לחתור להגשמת מטרותיה ו חבר המפלגה מחויב 96

 ;נה בהתאם להוראות תקנוולהצלחת המפלגה 

 

 פיהם.-התקנון והחלטות מוסדות המפלגה מחייבים את כל חברי המפלגה, והם יפעלו על 97

 
, כפי שייקבעו על ידי שנתיים דמי הצטרפות למפלגה ודמי חברחבר המפלגה ישלם  98

 הנהלת המפלגה.
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למוסדות המפלגה חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, לבחור ולהיבחר  99

  . להנהלת המפלגהכפי שיקבע על ידי 

 
חבר המפלגה, המשמש כחבר מוסד ממוסדות המפלגה יהיה בעל קול אחד בכל הצבעה  111

הללו. במקרים בהם קיים שיוויון קולות ואין הכרעה, יכריע קולו של יו"ר  במוסדות

 המפלגה.

 
חבר המפלגה יהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, להיבחר מטעם המפלגה כנציג  111

, במוסדות הלאומיים ו/או בכל מוסד ממוסדות ברשות מקומית ,בכנסת, בממשלה

 .בכנסתהמדינה בהם יש נציגות למפלגות המיוצגות 

 
הזכות לבחור ולהיבחר למוסד של המפלגה או למוסד שהמפלגה מיוצגת בו, מותנית  112

חודשי חברות במפלגה ברציפות, שבה שילם החבר את  6בקיומה של תקופת הכשרה בת 

. סעיף זה לא יחול על מייסדי המפלגה "(.כשרהאתקופת הדמי החבר כסדרם )להלן: "

  סעיף זה ייכנס לתוקף שנה לאחר מועד רישום המפלגה.  

 
 

לקצר את תקופת ההכשרה לאדם שתרם  הדעת הפי שיקול-, עלתרשאיהנהלת המפלגה  113

תרומה לחברה או למדינה, והוא בעל ניסיון ראוי בתחומים כגון: ביטחון המדינה, 

צא באלה ועסקים, חינוך תרבות וספורט וכל כיו , משפטפעילות אקדמית, כלכלה

לאדם שיכול לקדם את או  תחומים, שיש להם זיקה לתפקיד שאליו הוא מבקש להיבחר,

 מטרות המפלגה וערכיה.
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 ' דפרק 

 

 כללי

 

להציע הנהלת המפלגה תהא רשאית סניפי מפלגה, מחוזות/ככל שיוחלט על הקמת  114

 סניפים. מחוזות/לאסיפה הכללית של המפלגה על הקמת 

 

סניפי המפלגה יובא בפני חברי מחוזות/הנוסח המאושר של המנגנון החל בנוגע ל  115

שתכונס לשם כך, ובכפוף לאישורם של חברי  אסיפה כללית בישיבת הכללית האסיפה 

 יוכנסו השינויים המחויבים לתקנון המפלגה, ככל שיהא צורך.האסיפה 

 

בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הדין או הוראות מבקר המדינה,  ות סתירככל שישנן  116

 יגברו הוראות אלה על הוראות התקנון.

 
 ןוהנהלת המפלגה ינהלו פרוטוקול מישיבותיההאסיפה הכללית של המפלגה  117

עיון בפרוטוקולים יהא . הפרוטוקולים יישמרו במשרדי הנהלת המפלגה, ןוהחלטותיה

 ה לאחר שהתייעץ עם הנהלת המפלגה. כפוף להחלטת יו"ר המפלג

 
ההצבעה בכל מוסד ממוסדות המפלגה תהא הצבעה גלויה אלא אם ביקשה הנהלת  118

המפלגה לקיים הצבעה חשאית לעניין כלשהו. החלטות יתקבלו ברוב קולות אלא אם 

 נקבע אחרת בתקנון זה, במקרה של שוויון קולות יו"ר המפלגה יקבל קול נוסף.  

 
ה הראשונה של המפלגה בכנסת, תשאף המפלגה לכונן גוף שיביא לידי במהלך הקדנצי 119

מוסדות שיחליטו על אופן  ביטוי את אופייה הדמוקרטי של המפלגה ובכלל זה, בחינת 

   לגופים השונים החיצוניים והפנימיים. בחירת נציגי המפלגה 

 
גוף שיביא לידי ביטוי במהלך הקדנציה הראשונה של המפלגה וכל עוד לא כוננה המפלגה  111

את אופייה הדמוקרטי של המפלגה, תפעל המפלגה לכנס ועידה אידיאולוגית רעיונית 

אשר אליה יוכלו להירשם חברי המפלגה ברחבי הארץ, אשר תוצריה יבאו בפני האסיפה 

 הכללית לדיון והחלטות.  

 

 


