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פרק א – הצהרת יסוד

על יסוד השאיפה הטבעית של האדם לחופש ושחרור ,ועם התפתחות
הטכנולוגיה והמחשבה המדינית  -אנו מייסדים את מפלגת הפיראטים
במטרה להוביל ולהשתתף בתהליכים מקומיים ועולמיים המקדמים את
חופש הפרט ,המחשבה ,הביטוי ,התנועה ,המידע ,ההעתקה וההפלגה.
לארץ ישראל תפקיד היסטורי מרכזי בדברי הימים של חירות האדם.
שחרור העמים ההדרגתי במהלך מאות השנים האחרונות והתפתחות
התנועה הציונית הנם מאבני היסוד של ההגות ,המעשה והרוח עליהם
שטה מפלגת הפיראטים.
מפלגת הפיראטים תפעל ללא לאות וברוח דמוקרטית ,פתוחה ,נגישה,
שקופה ומתקדמת להבטחת זכויותיו הטבעיות של הפרט וקביעת מקומה
ותפקידיה של המדינה והמערכת הציבורית בשיפור תנאי החיים והסביבה
של התושבים.
אנו קוראים לכל אחת ואחד לעודד העתקה ,שכפול או שכלול של
רעיונותינו ,אשר הנם תוצרי העתקה ,שכפול ושכלול של מילים ,רעיונות,
ופעילות אנושית מצטברת לאורך התקופות.
מפלגת הפיראטים מושיטה יד פתוחה לכל אדם ,גוף או ארגון להצטרף,
באופן פיראטי או אחר ,ולסייע בקידום חברה טובה ,יפה ,צודקת ,פתוחה,
פיראטית ומאושרת.
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פרק ב  -מטרות ,יעדים ועקרונות המפלגה
אלו מטרותינו העיקריות )1( :חופש הביטוי ,המידע ,הפרט ,התנועה ,ההפלגה וההעתקה ()2
צדק חברתי ,רפואי ,חינוכי ומקוון ( )3פיתוח וקידום המגזר הפיראטי
מטרות ויעדים נוספים:
(מיקום הנושאים במצע אינו מבטא בהכרח את דרגת חשיבותם)
 .4המפלגה תפעל בתחומי זכויות אדם ,חירויות הפרט ,החברה ,הכלכלה ואיכות הסביבה
על מנת לשפר את איכות חיי האזרחים וסביבתם
 .5חופש האדם והמצפון הם מאבני היסוד של המדינה .לפיכך ,תגן המפלגה על זכותו של
כל אדם לחיות לפי מצפונו והשקפת עולמו
 .6שינוי מדיניות הקניין הרוחני ,כולל זכויות יוצרים ופטנטים
 .7קידום שקיפות ונגישות של מוסדות השלטון ,ההון ,הדת והתרבות
 .8מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ותקנה שוויון לכל אזרחיה ללא הבדל דת ,לאום,
גזע ,מין ומערכת הפעלה
 .9השבת זכויות ניצולי השואה וצאצאיהם ,כמו גם הגנה ושמירה על זכויות פליטים בכלל
 .11שינוי מדיניות הסמים
 .11המפלגה תפעל למען שלום בין ישראל לשכנותיה תוך הבטחת ביטחון לכלל ולפרט
 .12שמירה על הטבע ואיכות הסביבה
 .13חופש מכפייה דתית ,ממשלתית או מסחרית
 .14יישום חוק זכויות החולים והכללת תרופות חדשות בסל התרופות
 .15זכויות שוות לקהילה ההומו-לסבית ולחבריה (כולל נישואים חד מיניים ואימוץ הדדי)
 .16תמיכה ממשלתית באומנות ובאמנים
 .17הבטחת זכויות חיות והפסקת ניסויים בהן (מלבד לתרופות קריטיות)
 .18חינוך אקדמי חינם והעלאת משכורות למורים וגננות
 .19שוויון זכויות לכל המיעוטים בישראל

פרק ג  -תקנון המפלגה
 .21התקנון מסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של החברים ,מוסדות המפלגה וסמכויותיהם.
 .21שינויים בתקנון יעשו ע"י הנהלת המפלגה בלבד וברוב של  71%מהחברים המשתתפים
בהצבעה ובלבד שמספרם לא פחות ממחצית מספר חברי ההנהלה.
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פרק ד  -חברות במפלגה
אזרח או תושב ישראל שמלאו לו  17שנה ,המזדהה עם מטרות המפלגה ואינו חבר במפלגה
אחרת כשיר להגיש למוסדות המפלגה בקשה בכתב בדבר הצטרפותו/תה למפלגה.
 .22אופן ההצטרפות למפלגה ותנאי הקבלה יקבעו על ידי ההנהלה ויכללו בין היתר:
א .בקשת הצטרפות למפלגה חתומה בכתב ידו של המבקש להצטרף למפלגה.
ב .הצהרת המבקש:
כי אינו חבר במפלגה אחרת
כי הוא מזדהה עם עקרונות המפלגה
כי הוא מתחייב למלא אחר החלטות המוסדות המוסמכים של המפלגה.
ג .בקשת ההצטרפות תימסר במשרדי המפלגה ותיחתם ע"י מקבלה.
ד .הבקשה תיבדק ע"י ההנהלה ובתום הבדיקה ההנהלה תודיע למבקש את
החלטתה.
ה .הרואה עצמו נפגע מהחלטת ההנהלה רשאי לערער עליה בפני ביה"ד של
המפלגה.
 .23הנהלת המפלגה תקבע מפעם לפעם את גובה דמי החברות השנתיים.
 .24הנהלת המפלגה רשאית להתנות את המשך החברות במפלגה בתשלום דמי חברות
שנתיים.
מייסדי המפלגה זכאים ,אם רצונם בכך ,לחברות במפלגה ללא עלות.
 .25זכויות החברים:
א.
ב.
ג.

ד.

חבר מפלגה זכאי לבחור למוסדות המפלגה ,לפי התקנון ,בתנאי שהוותק שלו
במפלגה ביום הבחירות יהיה לא פחות מ( 3-שלושה) חודשים.
חבר במפלגה זכאי להיבחר לכל מוסדות המפלגה ,בתנאי שהוותק שלו ביום
הבחירות יהיה לא פחות מ( 6-שישה) חודשים;
חבר במפלגה זכאי להיות מועמד המפלגה לכנסת ,לממשלה ,למוסדות
מוניציפאליים ,לראשות המקומית ,ארגונים בינלאומיים או לאומיים ,ולכל גוף בו
החליטה מפלגה לשלוח נציגים ושליחים מטעמה ,בתנאי שליום הבחירות הוותק שלו
במפלגה יהיה לא פחות מ( 12-שתים עשרה) חודשים.
חבר מפלגה זכאי לפעול במסגרת סניפי המפלגה או אחרת למען ענייניה ומטרותיה
של המפלגה.

 .26חובות החברים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

 -גם

למלא את כל ההתחייבויות שהוטלו עליהם על ידי המפלגה ומוסדותיה
במפלגה וגם מחוצה לה ביושר ,בחריצות ,ובמסירות.
למלא את החלטות המוסדות המוסמכים של המפלגה.
לשלם דמי חבר כפי שיקבעו ע"י ההנהלה מפעם לפעם.
לקיים את התקנון ואת החלטות מוסדות המפלגה.
להימנע מלפרסם מידע פנימי שנודע להם ,אודות המפלגה ופעילותה ,ומסמכים
פנימיים של המפלגה .המסמכים הציבוריים ,הנושאים אופי תיקני-חקיקתי גלוי אינם
נכללים בדרישה זאת.

 .27חרף האמור בסעיף .22ב ,יו"ר המפלגה ,בהתייעצות עם הנהלת המפלגה ,רשאי
בהחלטה מיוחדת להתיר הצגת מועמדותו של חבר המפלגה בבחירות לאחד ממוסדות
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המפלגה או מחוץ למפלגה ,אפילו אם חבר המפלגה זה אינו עומד בדרישות ההכרחיות
של ותק במפלגה.
 .28הפסקת חברות במפלגה
א.

חבר מפלגה רשאי להודיע בכתב להנהלת המפלגה על פרישתו מהמפלגה .בקשה זו
תיכנס לתוקף עם קבלתה על ידי ההנהלה.

ב.

חבר המפלגה יכול להיות מורחק מהמפלגה עקב הפרת התקנון או פעילות נגד
המפלגה ,אבל רק אחרי שתינתן לו הזדמנות הוגנת להשמיע את נימוקיו.

ג.

עם הפסקת החברות במפלגה ,מכל סיבה שהיא ,נפסקת כהונתו של אותו חבר בכל
מוסדות המפלגה ,ובכל תפקידיו אליהם נשלח על ידי המפלגה ו/או מטעמה ו/או
בשמה ו/או כפועל יוצא מחברותו בה.

ד.

חבר מפלגה שלא שילם דמי חבר ליום קביעת פנקס הבוחרים למפלגה לא רשאי
להשתתף בבחירות בשום מקרה.

פרק ה – סניפים
 .29סניף המפלגה (להלן :הסניף) זאת היחידה הטריטוריאלית העיקרית הבסיסית של
המפלגה ,שמאחדת את חברי המפלגה – תושבי איזור(ים) מסוים(ים).
 .31הסניף רשאי להציג מועמדיו לועידת המפלגה (להלן :הועידה) ולמרכז המפלגה (להלן:
המרכז).
ארגון הסניפים
 .31הסניפים מתארגנים בישובים לפי החלטת ההנהלה ,אשר מתאמת את פעילותם.
 .32כל חבר מפלגה הינו חבר סניף במקום מגוריו או חבר הסניף הקרוב למקום מגוריו .חבר
המפלגה רשאי להיות חבר בסניף שאינו במקום מגוריו על פי אישור מוסדות מרכזיים של
המפלגה.
האסיפה הכללית של הסניף
 .33מועצת הסניף – הינו מוסד המנהל את ענייני המפלגה באזור ,שנבחר על ידי כל חברי
הסניף ואשר מנהלת את כל פעילותו
 .34מועצת הסניף תיבחר פעם ב( 4-ארבע) שנים על ידי כל חברי הסניף בעלי זכות
ההצבעה .ההנהלה רשאית לקבוע בחירות מוקדמות למועצת הסניף.
 .35מועצת הסניף תימנה בין ( 3שלושה) עד ( 25עשרים וחמישה) איש ,בהתאם למספר
חברי הסניף.
 .36מועצת הסניף תתכנס לישיבה מן המניין לפחות אחת בשישה חודשים.
 .37המרכז או ההנהלה רשאים לבטל את החלטות מועצת הסניף.
יו"ר מועצת הסניף
5

 .38בראש כל מועצת הסניף עומד יו"ר מועצת הסניף ,אשר מנהל את מועצת הסניף ונבחר
על ידי מועצת הסניף פעם בשנתיים .מועצת הסניף רשאית בכל מועד להדיח את היו"ר
מתפקידו ולבחור במקומו יו"ר חדש.
 .39יו"ר וחברי מועצת הסניף ימסרו כל שנה דו"ח לאסיפה הכללית של הסניף בדבר
פעילותיהם והחלטותיהם.
 .41יו"ר מועצת הסניף חייב לכנס אסיפה של מועצת הסניף על פי דרישה בכתב של לא
פחות מ( 25%-עשרים וחמישה אחוז) ממשתתפי האסיפה הכללית של הסניף ,או לא
פחות מ( 41%-ארבעים אחוז) מחברי מועצת הסניף ,תוך ( 15חמישה עשר) ימים מיום
הגשת הדרישה ,לדיון בנושאים שהועלו על ידיהם.
מבנים חוץ אזוריים
 .41ניתן להקים מבנים מפלגתיים חוץ אזוריים.
 .42ההחלטה להקים או לפזר מבנים חוץ-אזוריים מקבלת ההנהלה.
 .43בכל סניף ניתן להקים מבנים חוץ אזוריים.
 .44מבנים חוץ אזוריים חייבים להתנהל בהתאם להוראות התקנון בנוגע לניהול הסניפים.

פרק ו – מוסדות המפלגה
 .45מוסדות המפלגה הם:







הועידה
המרכז
ההנהלה
המזכירות
בית הדין
מוסד לביקורת

 .46מוסדות המפלגה יפעלו בהתאם לסמכויות שהוענקו להם בתקנון זה.
 .47מוסדות המפלגה רשאים להאציל מסמכויותיהם לועדות או מוסדות אחרים למעט
מוסדות המפלגה אלא אם האצלה כזו הוגבלה בתקנון או נמצאת בניגוד לסמכויות גוף
אחר במפלגה.

הועידה
 .48הועידה – היא הגוף העליון של הניהול הפוליטי של המפלגה
 .49תקופת הכהונה של הועידה היא ( 4ארבע) שנים .המרכז יכול לקבוע בחירות מוקדמות
לחברי הועידה ,אבל בכל מקרה הועידה תמשיך לשמש בתפקידיה עד בחירת הועידה
החדשה.

סמכויות הועידה
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 .51הועידה מוסמכת
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

לקבוע את עמדותיה ,את מטרותיה ואת מדיניות המפלגה;
לאשר את הרכב המרכז;
לבחור את יו"ר מפלגה ,את וועדת הביקורת ואת בית הדין;
לשמוע ולאשר את דו"חות היו"ר ,של וועדת הביקורת ושל בית הדין;
לבטל את החלטות המרכז וההנהלה (על פי הנוהל שנקבע);
לקבל החלטות בכל נושא המפלגה ,שהועלו בוועידה לפי סדר היום שנקבע;
הרכב הועידה

 .51הועידה תמנה עד  511צירים ,אבל הועידה עצמה או המרכז יכולים להרחיב את המספר
עד ל( 1111-אלף) צירים.
 .52בהרכב הועידה נכללים:
א .חברי המרכז ,הפעיל בזמן כינוס הועידה
ב .חברי ועדת הביקורת ובית הדין ,הפעיל בזמן כינוס הועידה (פרט לחברי ועדות אלה
שאינם חברי מפלגה ,אולם יכולים להיות נוכחים בוועידה);
ג .חברי ועידת המפלגה ייבחרו אחת ל( 4-ארבע) שנים בסניפים ,בהתאם לסדר שנקבע על
ידי ההנהלה ,אלא אם כן הועידה או המרכז יחליטו אחרת.
כינוס הועידה
 .53מנחה כינוס הועידה הוא יו"ר המפלגה שנבחר על ידי הועידה.
 .54נוהל ההצבעה של הועידה יתבצע בפומבי ,למעט במקרה של בחירות בהם תבוצע
הצבעה חשאית .רק הועידה יכולה לקבוע נוהל הצבעה אחר לפי שיקול דעתה.
 .55החלטות הועידה בתוך המפלגה לא ניתנות לערעור.

המרכז
 .56המרכז הוא גוף מרכזי פוליטי המנהל את מדיניות המפלגה ,בתקופה בין כינוס ועידה
אחר למשנהו.
 .57משך כהונת המרכז היא בהתאם למשך כהונת הועידה שבחרה בו ,אולם המרכז ממשיך
למלא את חובותיו עד לבחירת הרכב חדש למרכז.

סמכויות המרכז
 .58המרכז מוסמך:
א .לאשר ולשנות תקנון
ב .לשנות את שם המפלגה
ג .לבצע שינויים זמניים (עד לוועידה הקרובה) ביעדי המפלגה.
ד .לבחור או להדיח מתפקידו את יו"ר המרכז.
ה .להחליט על דרך בחירת המועמדים לכנסת מטעם המפלגה.
ו .לאשר מועמדים לתפקיד שרים מטעם המפלגה.
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ז.
ח.
ט.

לבחור חברי הנהלה.
לבטל את החלטות ההנהלה.
לקבל החלטות בכל נושא הנוגע למפלגה ,בתנאי שהנושא יעמוד על סדר היום
שנקבע בהתאם לתקנון.
הרכב המרכז

 .59מרכז המפלגה ימנה עד  111איש אך המרכז או ההנהלה יכולים להגדיל את המספר עד
( 411ארבע מאות) צירים.
 .61במרכז יהיו חברים קבועים לפי הפירוט הבא:
א .חברי ההנהלה.
ב .מי שמכהן בהנהלות של מוסדות מטעם המפלגה.
ג .ראשי או סגני ראשי רשויות מקומיות שהם חברי מפלגה.
ד .חברי מפלגה שנבחרו בסניפים.
כינוס המרכז
 .61מרכז המפלגה יתכנס פעם בשנה לכל הפחות.
 .62יו"ר המרכז או אדם הממונה על ידו ינהל את ישיבות במרכז.
 .63נוהל ההצבעה של המרכז יתבצע בפומבי ,למעט במקרה של בחירות בהם תבוצענה
הצבעה חשאית .רק המרכז יכול לקבוע נוהל הצבעה אחר לפי שיקול דעתו.
 .64על החלטות המרכז ניתן לערער בוועידה.

הנהלה
 .65ההנהלה – היא הגוף הפוליטי המנהל את מדיניות המפלגה בתקופה בין כינוס ועידה
אחד למשנהו.
 .66משך כהונת ההנהלה תואם את משך כהונת המרכז שבחר בו ,אולם ההנהלה ממשיכה
למלא את חובותיה עד לבחירת הרכב חדש להנהלה.
סמכויות הנהלה
 .67ההנהלה מוסמכת:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

להכניס שינויים זמניים (עד לכינוס המרכז הקרוב) בתקנון
לאשר ולשנות תקנות
לקבוע את מועדי הבחירות למוסדות או לסניפי המפלגה.
להקים או לפזר את הוועדות הנחוצות למפלגה (פרט לועדת הביקורת)
לאשר מועמדים למזכ"ל המפלגה.
להודיע על עריכת הרשמה המונית למפלגה (מפקד) .ההנהלה מוסמכת לקבוע
שאנשים שהתקבלו למפלגה לפני תום מועד הקבלה ההמונית ,תהיה להם הזכות
לבחור ו/או להיבחר לגופי המפלגה למרות שהם בעלי ותק מועט במפלגה מאשר
הוותק שמצוין בסעיף הרלוונטי בתקנון.
לבחור נציגים או צירי המפלגה לחברות או מוסדות ציבוריים.
לקבל החלטות בכל נושא הנוגע למפלגה שהוצג בישיבת ההנהלה בנוהל תקין.
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הרכב ההנהלה
 .68ההנהלה תימנה עד ( 21עשרים) חברים ,אבל ההנהלה יכולה להגדיל את מספר חבריה
עד לגבול ( 31שלושים) איש
 .69בראש המפלגה והנהלתה יעמוד יו"ר המפלגה.
 .71בהנהלה יהיו חברים קבועים לפי הפירוט הבא:
א .יו"ר המפלגה
ב .יו"ר המרכז
ג .המזכיר הכללי של המפלגה (להלן – המזכ"ל).
ד .חברי כנסת ושרים מטעם המפלגה.
ה .חברי המרכז ,שנבחרו בכינוס המרכז (לפי דירוג) עד למספר הנקבע של חברי
ההנהלה.
 .71היה והתפנה מקומו של חבר הנהלה שנבחר על ידי מרכז המפלגה ,יבוא במקומו
המועמד הבא ברשימה שנבחרה.
ישיבות ההנהלה
 .72ההנהלה תתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות.
 .73יו"ר המפלגה או אדם הממונה על ידו ינהל את ישיבות ההנהלה.
 .74ההצבעות בישיבות ההנהלה תתבצענה בהרמת יד .לפי בקשת ( 1/3שליש) מחברי
ההנהלה ההצבעה תהפוך לחשאית.
 .75על החלטות ההנהלה ניתן לערער במרכז או בוועידה ,לפי סדר זה.
תפקידים פוליטיים
יו"ר המפלגה:
 .76יו"ר מפלגה הוא הסמכות הפוליטית העליונה של המפלגה.
 .77משך כהונתו של יו"ר המפלגה היא כמשך כהונת הועידה ,אבל בכל מקרה יו"ר המפלגה
ימלא את תפקידיו במפלגה עד לבחירת יו"ר חדש במפלגה.
 .78יו"ר המפלגה יעמוד בראש רשימת המפלגה בבחירות לכנסת ,וישמש כמועמד המפלגה
לראשות הממשלה באם זאת תחליט על הצגת מועמד לתפקיד זה אלא אם יחליט
אחרת.
 .79במקרה של התפטרות יו"ר המפלגה או אי יכולת מסיבה כל שהיא למלא את תפקידו
באופן קבוע ,חייבים לזמן תוך ( 6שישה) חודשים ועידה שלא מן המניין לבחירת יו"ר
המפלגה החדש.
 .81הסמכות להדיח יו"ר המפלגה ניתנת רק לועידת המפלגה ,בתנאי שסעיף זה הוכנס
לסדר יום לפי ההסדר שנקבע.
 .81יו"ר המפלגה רשאי למנות את סגן יו"ר המפלגה ,להציב אליו סמכויות הנחוצות במסגרת
סמכויותיו .סגן יו"ר המפלגה ימלא תפקיד יו"ר המפלגה אם יו"ר המפלגה יחליט על כך.
מועמדותו של סגן יו"ר המפלגה צריכה להתקבל בהנהלה ולאשרה בכינוס המרכז
הקרוב.
תפקידים וסמכויות של יו"ר המפלגה
 .82במידה ויו"ר המפלגה יחליט להפסיק את פעילותו כיו"ר ,תבחר הנהלת המפלגה יו"ר
חדש.
 .83יו"ר המפלגה וחברי ההנהלה יוזמנו לכל ישיבה של כל מוסד מפלגתי.
 .84בחירת יו"ר המפלגה השני תעשה תחילה ובנפרד מבחירת מועמדי המפלגה לכנסת.
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 .85תפקידי יו"ר המפלגה הם:
א .לשמש הנהגה פוליטית בפעילות המפלגה ,בהתאם להחלטות ההנהלה ,המרכז
והועידה
ב .למסור דין וחשבון לוועידה על פעילות שבוצעה
ג .לדווח למרכז ולהנהלה על פעילות שבוצעה בתקופה שעברה מאז הכינוס האחרון.
 .86הסמכויות של יו"ר המפלגה הן:
א .יו"ר המפלגה ייצג את המפלגה בכל פורום לאומי או בינלאומי (אלא אם כן נקבע
אחרת על ידיו או עד ידי הנהלת המפלגה).
ב .יו"ר המפלגה יציע למרכז את מועמדי המפלגה לתפקידי שרים וסגני שרים.
ג .יו"ר המפלגה יציע למרכז ולהנהלה את מועמד המפלגה לתפקיד סגן יו"ר המפלגה.
ד .יו"ר המפלגה יציע להנהלה את המועמד לתפקיד המזכ"ל.
ה .יו"ר המפלגה מוסמך להציע להנהלה ממלא מקום זמני לכל תפקיד נבחר ,ציר או נציג
בארגונים ציבוריים ,ולכל בעל תפקיד אחר מטעם המפלגה בארגונים שונים.
ו .יו"ר המפלגה מוסמך לפעול ולקבל החלטות בכל נושא שלא נכלל בתפקידים של אחד
ממוסדות המפלגה ,בהתאם לתקנון.
יו"ר המרכז:
 .87יו"ר המרכז – הינו המנהל של המרכז וסגנו הפוליטי של יו"ר המפלגה .הוא נבחר ביחד
עם סגן יו"ר המרכז ,אשר ממלא את מקומו בזמן היעדרותו.
 .88משך כהונתו של יו"ר המרכז הוא כמשך כהונת המרכז שבחר בו ,בכל מקרה יו"ר המרכז
חייב לבצע את תפקידיו במפלגה עד לבחירת יו"ר המרכז החדש.
 .89במקרה של התפטרותו של יו"ר המרכז או אי יכולת מסיבה כל שהיא למלא את תפקידו
באופן קבוע חייבים לזמן תוך ( 3שלושה) חודשים כינוס שלא מן המניין של המרכז
לבחירת יו"ר המרכז החדש.
 .91הסמכות להדיח את יו"ר המרכז ניתנת רק למרכז ,בתנאי שסעיף זה הוכנס לסדר היום
של המרכז לפי הסדר שנקבע.
 .91יו"ר המרכז רשאי למנות סגן יו"ר המרכז אשר ימלא מקומו בזמן היעדרותו .את
מועמדותו של סגן יו"ר המרכז מאשרת ההנהלה.
תפקידים וסמכויות של יו"ר המרכז:
 .92תפקידיו של יו"ר המרכז:
א .לבצע את ניהול פעולות המרכז ,בהתאם להחלטות המרכז והועידה.
ב .לדווח למרכז על הפעילות שהתבצעה
ג .לידע את ההנהלה על פעילותיו בתקופה מאז הכינוס האחרון.
 .93יו"ר המרכז מוסמך:
א .לנהל את כינוסי המרכז או למנות אדם כלשהוא במקומו.
ב .להיות ממלא מקום ליו"ר המפלגה לתקופת היעדרותו או בתקופה שיו"ר המפלגה לא
יכול למלא את תפקידיו (אם לא הייתה החלטה אחרת של יו"ר המפלגה).
ג .להציע להנהלה מועמד לתפקיד סגן יו"ר המרכז.

המזכירות
 .94המזכירות והמזכ"ל יבחרו ע"י הנהלת המפלגה.
 .95המזכירות תהיה אחראית על הניהול השוטף והיומיומי של המפלגה.
 .96המזכירות תכונס ע"י המזכ"ל או ההנהלה.
 .97מועדי הכינוס ומקום הכינוס של המזכירות וכן סדרי עבודתה יקבעו ע"י המזכירות
ויאושרו ע"י ההנהלה.
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 .98החלטות המזכירות יתקבלו בהצבעה גלויה וברוב דעות בתנאי שאינן סותרות את
החלטות ההנהלה.
 .99המזכירות תוציא לפועל את החלטות ההנהלה.

בית הדין
 .111בית הדין – הגוף הביקורתי – משמעתי העליון במפלגה.
 .111משך כהונת הרכב בית הדין הוא כמשך כהונת הועידה ,בכל מקרה על בית הדין
להמשיך ולבצע את תפקידיו עד לבחירת הרכב חדש לבית הדין.
 .112הועידה תבחר את חברי ביה"ד של המפלגה ואת יו"ר ביה"ד.
 .113ביה"ד של המפלגה הוא המוסד השיפוטי העליון של המפלגה.
 .114בית הדין אינו כפוף לדין המהותי ,לכללי הפרוצדורה ולדיני ראיות.
 .115מספר חברי ביה"ד הוא5 :
 .116סמכויות ביה"ד:
א .לדון בעתירות ,בקובלנות ובתלונות שיוגשו לדיון בפניו על ידי חברי מפלגה או מוסדותיה
בשאילות הנוגעות לפעילות המפלגה.
ב .לדון בערעורים על תוצאות הבחירות למוסדות המפלגה
ג .לדון בערעורים על תוצאות הבחירות בכל מוסדות המפלגה
ד .לדון בתוצאות הבחירות בסניפי המפלגה ובבחירת מועמדים מטעם המפלגה לארגונים
או מוסדות מחוץ למפלגה.
ה .סמכותו של בית הדין הנה במסגרת הסעד שהופנתה אליו בעתירה( .בית הדין רשאי
לחרוג ממסגרת זו רק בהסכמת הצדדים)
ו .להקים מתוכו וועדה ,אשר תפקידה יהיה לבנות בית ספר חוקים משפטי( .אחד מחבריה
חייב להיות יו"ר בית הדין או סגנו)
ז .בית הדין מוסמך להטיל על חבר מפלגה אחד או יותר מאמצעי המשמעת ,כגון :אזהרה,
השעיה מלכהן בתפקיד זה או אחר (זמנית או לצמיתות) ,שלילת הכשירות לכהן
במוסדות המפלגה (זמנית או לצמיתות) ,הדחה מתפקיד במפלגה או במינוי מטעמה,
השעיה זמנית מחברות במפלגה ,הרחקה מן המפלגה ,וכן אמצעי משמעת אחרים ברוח
האמור בסעיף זה.
ח .לקבוע פסקי דין סופיים והחלטות אחרות ,כולל חיוב בהוצאות משפט ,להוציא החלטות
בינים ,כולל כאלה המבטלות פעולות וגם עונשים ממשמעותיים.
ט .לקבוע פסקי דין באמצעות בוררות.
הרכב בית הדין
 .117בית הדין של המפלגה נבחר על ידי ועידת המפלגה.
 .118אב בית הדין נבחר על ידי חברי בית הדין ,מבין חבריו .בית הדין של המפלגה בוחר,
מבין חבריו ,גם בסגן אב בית הדין ,אשר ימלא את מקומו של אב בית הדין בהעדרו.
(לאב בית הדין וסגנו ייבחר חבר בית הדין שהוא עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין
בישראל .לתפקידים אלה ייבחרו גם מי שאינם חברי מפלגה.
 .119לא יכהן כחבר בבית הדין של המפלגה מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .111בית הדין של המפלגה ימנה  5חברים ,והוא יישב לדין בהרכב של  3חברים ,אשר
יתמנו לשבת בדיון זה או אחר (לפי שיקול דעתו) ידון חבר בית הדין אחד בהרכב דן
יחיד.
 .111בראש כל הרכב יישב ראש ההרכב ,אשר ימונה אף הוא על ידי אב בית הדין.
 .112התפנה מקומו של חבר בית הדין (מכל סיבה שהיא) רשאי אב בית הדין למנות חבר
בית דין למקום שהתפנה ,שיכהן בתפקידו עד לכינוס ועידת המפלגה הקרובה.
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המוסד לביקורת
 .113הועידה תבחר במוסד לביקורת ומבקר פנימי שיהיה עו"ד או רו"ח .מספר חברי
המוסד לביקורת יהיה3 :
 .114המבקר הפנימי יבדוק את הפעולות הכספיות של המפלגה ,עניני מינהל ותקינות
פעולות מוסדות המפלגה.
 .115כן יבדוק המבקר כל נושא שיועבר אליו ע"י יו"ר המפלגה או הנהלתה.
 .116המבקר הפנימי יקבע את דרכי עבודתו ,הנושאים והעניינים שיבדקו על ידו ויוציא
טיוטת דו"ח.
 .117מבוקר או יו"ר של מוסד מבוקר יקבל העתק מטיוטת הדו"ח לתגובתו.
 .118לאחר קבלת התגובה ,או בתום שבועיים ממסירת הטיוטא ,המוקדם שביניהם ,יוציא
המבקר הפנימי דו"ח סופי.
 .119העתקים מהדו"ח הסופי ימסרו ליו"ר המפלגה ליו"ר המוסד המבוקר ולמבוקר.
 .121אחת לשנה ימסור המבקר הפנימי דו"ח על פעולותיו ליו"ר המפלגה ולהנהלתה.
 .121בפעולותיו יהיה המבקר הפנימי כפוף למוסד לביקורת בלבד.
 .122המבקר הפנימי וחברי המוסד לביקורת לא יהיו חברים במוסד של המפלגה ולא
ימלאו כל תפקיד אחר במפלגה או מטעמה.

גופי משנה
 .123גופי המשנה של ההנהלה המרכזית הפוליטית של המפלגה הם הועדות שמוקמות
על ידי הועידה ,המרכז ,ההנהלה ,יו"ר המפלגה ויו"ר המרכז [לדוגמא ,ועדת מועמדים,
ועדת קבלה ,ועדת הכספים ,ועדה להכנת כינוס הועידה ,המרכז וכד'].
 .124ועדות או יכולות להיות גם זמניות וגם קבועות :אדמיניסטרטיבית ,בחירות ,קבלה,
סכסוכים ,מועמדים וכספים יכולה להיות גם זמניות וגם קבועות.
 .125הועדה להכנת כינוס הועידה (המרכז) יכולה להיות זמנית בלבד ,ומיועדת לפיקוח
על תהליך ההכנה לכינוס הועידה (המרכז)

פרק ז  -בחירת מועמדי המפלגה לכנסת
 .126מועמדי המפלגה לכנסת יבחרו ע"י הנהלת המפלגה עד לפעם הראשונה בה נכנסה
המפלגה לכנסת.
 .127דרך הבחירה תקבע ע"י הנהלת המפלגה.
 .128דרך הבחירה תקבע כך ,שינתן ייצוג הולם למגזרים השונים בחברה הישראלית.
 .129לצורך קיום הבחירות ,תמנה הנהלת המפלגה ועדת בחירות אשר תנהל את
הבחירות ,תקבע את כללי הבחירות ותהיה אחראית על כשרות וטוהר המידות בעת
הבחירות.

פרק ח  -בחירת נציגי המפלגה בגופים חיצוניים
 .131נציגי המפלגה לממשלה ייבחרו ע"י הנהלת המפלגה.
 .131דרך הבחירה תקבע ע"י הנהלת המפלגה.
 .132לצורך קיום בחירות כאמור ,תיבחר ועדת בחירות אשר תקבע את סדרי הבחירות,
תנהל את הבחירות ותבטיח את כשרותם וטוהר המידות.
 .133נציגי מפלגה בגופים עולמיים או ארציים יבחרו ע"י הנהלת המפלגה.
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 .134בחירת נציגי המפלגה לרשויות המקומיות תהיה בדרך אשר תיקבע ע"י הנהלת
המפלגה.

פרק ט  -רציפות בכהונה
 .135חברי מוסד של המפלגה יכהנו מיום בחירתם ועד שיבחרו חברי אותו מוסד אחרים
במקומם.

פרק י  -הוראות כלליות
 .136כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת או באין הוראה אחרת יחולו ההוראות הבאות:
 .137הזמנות והודעות לחברים ימסרו בכל דרך סבירה.
 .138המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבת מוסד ממוסדות המפלגה או ועדה מועדותיה הוא
שליש מחברי אותו מוסד או ועדה הנוכחים בפתיחת הישיבה.
 .139הזמנות יוצאו ע"י היו"ר של המוסד או הועדה או ע"י הנהלת המפלגה ,או ע"י יו"ר
המפלגה ,לפי העניין.
 21% .141מחברי מוסד רשאים לדרוש כינוסו של אותו מוסד ויו"ר של מוסד חייב לכנס
מוסד כאמור בתוך  31יום מיום שהתקבלה דרישה כדין.
מורשי חתימה
 .141את המפלגה יחייבו שתי חתימות בתוספת חותמת המפלגה .מורשי החתימה יקבעו
ע"י יו"ר המפלגה בהתייעצות עם הנהלת המפלגה.

פרק יא  -הוראות לתקופת כינון
סעיף זהי ותת-סעיפיו יהיו תקפים עד שנה מיום הבחירות לכנסת או שנתיים מיום רישום
המפלגה (להלן" :תקופת הכינון") ,ויגברו ,במידת הצורך (כתוצאה מהתנגשות או ניגוד) על
סעיפים אחרים בתקנון.

יו"ר וסגן יו"ר המפלגה
יו"ר המפלגה ייבחר בכינוס הראשון של חברי ההנהלה לאחר הגשת בקשת רישום
.142
המפלגה לרשם המפלגות.
 .143יו"ר המפלגה יוזמן להשתתף בכל ישיבה של כל מוסד מפלגתי ויוסמך לייצג את
המפלגה בציבור וכלפי גופים חיצוניים.
 .144יו"ר המפלגה יעמוד בראש רשימת מועמדיה בבחירות הכלליות לכנסת.
 .145סגן היו"ר ימלא את מקומו של היו"ר ,על כל סמכויותיו וחובותיו ,במידה והיו"ר יהיה
מנוע (מסיבות בריאותיות ,משפחתיות ,או אם יוותר על מקומו) מלמלא את תפקידו.
 .146במשך תקופת הכינון ,תוכל ההנהלה להחליף את היו"ר בחבר הנהלה אחר,
בהסכמתו של היו"ר המכהן (כלומר ,ללא הסכמת היו"ר המכהן ,לא תוכל ההנהלה
להחליפו) .מייד בתום תקופת הכינון ,ייערכו בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה.
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ההנהלה הזמנית
 .147עד תום תקופת הכינון ,עשרת הראשונים ברשימת מייסדי המפלגה יכהנו כהנהלת
המפלגה .במידה ואחד מחברי ההנהלה יפרוש מתפקידו בהנהלה ,ההנהלה תחליפו
במועמד אחר לפי ראות עיניה.
 .148הנהלת המפלגה תכונס לפחות אחת ל –  91יום.
 .149הנהלת המפלגה רשאית מפעם לפעם להורות על פתיחת או סגירת סניפים של
המפלגה ,דרכי ארגונם ואופן פעולתם.
 .151סדר היום ומועד הכינוס של ההנהלה יקבע ע"י יו"ר המפלגה שהוא גם יו"ר
ההנהלה.
 .151ההנהלה ,עפ"י החלטתה ,מוסמכת לרכוש זכויות ,להתחייב בהתחייבויות לפעול
בשם המפלגה ,לייצגה כלפי חוץ ולעשות כל פעולה שתראה לה מועילה או רצויה לשם
השגה וקידום מטרותיה.
 .152ההנהלה תמנה מזכירות לניהול המעשי של ענייני המפלגה וכן רשאית היא למנות
ועדות מחברי ההנהלה ו/או חברים אחרים ו/או להאציל להם סמכויות והיא רשאית
לפזרם לפי ראות עיניה.
 .153ההנהלה רשאית להחליט על קיום בחירות פנימיות לרשימה לכנסת ,מלבד למקום
היו"ר ,בכל זמן שהוא.
 .154בחירות פנימיות יתקיימו  31יום מיום שהחליטה על כך ההנהלה .לבחירות
הפנימיות רשאים להצביע כל חברי המפלגה הרשומים .במידה ולאחר ספירת הקולות לא
יעלה מספרם על  ,211תחליט ההנהלה על רשימת המועמדים ע"פ החלטתה.
 .155הבחירות תערכנה תוך חודש מיום ההודעה הרשמית על עריכת בחירות כלליות.
 .156החלטות ההנהלה יתקבלו בהצבעה גלויה וברוב דעות .במקרה של שוויון בהצבעה,
דעתו של יו"ר המפלגה תהיה המכרעת.
 .157הקוורום בישיבות ההנהלה יהיה שני שליש מחברי ההנהלה.
 .158לא היה קוורום בישיבת הנהלה ,תדחה הישיבה בשעה אחת והיא זכאית לדון
ולהחליט בנושאים שעל סדר יומה בכל מספר חברים בלבד שלא יפחת משליש ממספר
חברי ההנהלה
 .159בהחלטת רוב חברי ההנהלה ,רשאית ההנהלה לצרף אליה עד  21%ממספר חברי
ההנהלה.
 .161ההנהלה הזמנית תונהג במשך תקופת הכינון.
 .161ההנהלה תמנה וועדת ביקורת שתפעל עד בחירת וועדת ביקורת ע"י הועידה.
 .162ההנהלה הזמנית תחזיק בכל סמכויותיה של ההנהלה ובנוסף ,בתקופת פעילותה
תחזיק בסמכויות הבאות:
א .להחליט בעניין המצע והתקנון של המפלגה.
ב .לקבל החלטות בכל תחום הקשור להפעלת והקמת מוסדותיה וגופיה של המפלגה.
ג .לדון ולהחליט בעניינים ארגוניים ופוליטיים ובהסכמים עם מפלגות וגופים חיצוניים.
ד .ההנהלה הזמנית תהיה המוסד היחיד המוסמך לקבל ,לאשר ולבצע שינויי תקנון.
 .163ועידה זמנית
חברי ההנהלה הזמנית ימנו  41חברי ועידה .הועידה תפעל בכפוף לסעיף  1.2בתקנון זה.
הועידה הזמנית הינה ועידה מכוננת ,אשר תפעל להרחבת פעילויותיה של המפלגה ומספר
חבריה .החברות בועידה תלויה בהסדרת החברות במפלגה.
הועידה הזמנית תפעל במשך תקופת הכינון.
 .164בראש הועידה הזמנית יעמדו יו"ר וסגן יו"ר.
היו"ר ינהל את דיוני הועידה .הוא יהיה אחראי על עריכת פרוטוקולים והחלטות הועידה
יתפרסמו על ידו .ס.יו"ר הועידה יסייע בידו ויחליפו במידה והיו"ר יהיה מנוע מסיבה כלשהי
למלא את תפקידו .היו"ר והס.יו"ר מוסמכים לייצג את הועידה בפני כל גוף אחר .יו"ר וס.יו"ר
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הועידה יחתמו על ההחלטות אשר יתקבלו בועידה ויגישו אותן ליו"ר המפלגה ולכל גוף
רלוונטי אשר ההנהלה או הועידה יורו להם.
 .165סניפים אזוריים
ההנהלה תמנה חברי ועידה כמרכזי סניפים אזוריים .הסניפים יפעלו כשלוחים של המפלגה
לפי הוראות ההנהלה.
.166

פרוצדורת כינוס וקבלת החלטות

מוסדות המפלגה יכונסו ויקבלו החלטותיהם בדרכים המתוארות להלן:
א .כל חבר מפלגה רשאי להעלות כל נושא להצבעה בפורומים המקוונים של המוסדות בהם
הוא חבר ובתנאי שהצעות אלו יהיה בתחום האחריות של אותו מוסד .ההצבעה
בפורומים תתאפשר אך ורק לחברי הפורומים.
ב .כינוס החברים בפועל ולא באמצעות הפורומים של מוסדות המפלגה יתקיים באם שליש
מחברי המוסד המתכנס ידרשו כינוס כזה .הנהלת המפלגה רשאית לדרוש כינוס בפועל
של כל מוסד מפלגתי.
ג .החלטות גופי המפלגה יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה ובפורום האסיפה.
ד .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על חברי הנהלת המפלגה להתכנס בפועל לפחות אחת ל91-
יום.
 .167אופן בחירת המועמדים לבחירות לכנסת ,לרשויות המקומיות ולכל תפקיד
ציבורי אחר מטעם המפלגה.
במשך תקופת הכינון ,תבחר ההנהלה ,ברוב מוחלט (כלומר ,על יותר מ 51%-מחברי
ההנהלה לתמוך בהחלטות אלו על מנת שיהיו תקפות) ,את מועמדי המפלגה לבחירות
לכנסת ,לרשויות המקומיות ולכל תפקיד ציבורי אחר מטעם המפלגה .ההנהלה תגיש את
החלטותיה לועידה.
 .168נהלי שינוי התקנון והמצע
וועדות המשמעת ,הביקורת והתקנון תוכלנה להציע תיקונים בתקנון בפני וועידת המפלגה.
באחריות הוועדות לנסח את השינויים בתקנון ולהביא אותו לאישור בפני הועידה .הנהלת
המפלגה תוכל לאשר שינויים בתקנון ובמצע.
הועידה היא זו שבסמכותה להציעה שנויים בתקנון ובמצע למעט שינויים הנוגעים לאופן
התנהלותה של הועידה וסמכויותיה .ההנהלה תחליט בתקופת הכינון אם לקבל את הצעות
הועידה בנוגע לשינויים בתקנון או לדחותם.
 .169המזכירות
המזכיר הכללי של המפלגה ייבחר על ידי ההנהלה .תפקיד המזכירות הוא לנהל את
העניינים הבירוקרטים של הנהלת המפלגה .ניהול הישיבות (במידה והיו"ר או ס .היו"ר אינם
מעוניינים לנהל את הישיבה) ,רשימת תפוצה ושמירה על הפרוטוקולים של ישבות הנהלת
המפלגה ושל הוועדות השונות ,הפצה ועדכון של נהלי עבודה ,וכל עבודת ניירת שאינה
באחריותו של גוף אחר במפלגה.
המזכ"ל רשאי למנות לו צוות על פי צרכי המזכירות באישור ההנהלה.
 .171הגזברות
גזבר המפלגה ייבחר על ידי ההנהלה.
תפקיד הגזברות לנהל את ענייני הכספים של המפלגה.
הגזברות תכין דוח שנתי וחצי שנתי כחודש לפני התכנסות המרכז והועידה בהתאמה.
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בנוסף תכין הגזברות דוחות מיוחדים על פי דרישה של ההנהלה.
הגזברות תגיש את המלצותיה בנושא התקציב השנתי להנהלה.
גזבר המפלגה יאשר את התקציב השנתי .במקרה והגזבר אינו מעוניין לאשר את התקציב
מחובתו להתפטר.
הגזבר רשאי למנות לו צוות על פי צרכי הגזברות באישור ההנהלה.
במקרה והגזבר אינו חבר הנהלה ,הוא יהפוך לחבר הנהלה והדבר ייחשב כאילו ההנהלה
הרחיבה את עצמה בחבר נוסף.
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