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 לאיכות הסביבה והחיים בישראל –תקנון מפלגת הירוקים 

 

 

 כללי: 'סימן א

 

תהא מיום  ("הירוקים: "להלן) לאיכות הסביבה והחיים בישראל –מפלגת הירוקים  .1

 "(.המפלגה: "להלן) 1992-ב"התשנ, על פי המוגדר בחוק המפלגות" מפלגה"רישומה ל

 .תפעל על פי האמור בתקנון זה" הירוקים" .2

 

שיש בו התייחסות , בכל מקום בתקנון זה. תקפיד על שוויון בין המינים" הירוקים" .3

 .הכוונה היא לזכר או לנקבה, למועמד או לנושא תפקיד בלשון זכר, לחבר

 

הכוונה היא למפלגת , בכל מקום בתקנון זה שנעשה בו השימוש במילה מפלגה .4

 . לאיכות הסביבה והחיים בישראל–" הירוקים"

 
- הכוונה היא לסניף הירוקים , בכל מקום בתקנון זה שנעשה בו השימוש במילה תא  .5

 ולהיפך

 

מטרות : 'סימן ב

 

את חלוקת התפקידים , את כללי החברות בירוקים, בכפוף לכל דין, תקנון זה מסדיר .6

את דרכי קבלת ההחלטות , את פעולת מוסדותיה ונציגיה, והסמכויות בין מוסדותיה

ואת הכללים שיחולו , את הליכי הבחירות הפנימיות למוסדותיה ולנציגיה, וההכרעות בהם

 . על עובדיה

 

 :מטרותיה של המפלגה הן אלו .7

 

ולהעמידו על סדר היום " הגנת הסביבה"ו" איכות הסביבה"לקדם את נושא  .א

 .לחנך לאיכות סביבה. הציבורי

, החי והצומח מפני פגיעת בני אדם, להגביר את המודעות לשמירה על הטבע .ב

 .ומפעלים תעשייתיים, רשויות

, של האדם, שמירה על מרחב המחיה, בין היתר, לפעול לחקיקת חוקים שעניינם .ג

וליישמם ואכיפתם של החוקים הקיימים במדינת ישראל בנושאים , החי והצומח

 . אלו

  ניקיון כפיים שלטוני ולהלחם בשחיתות, לפעול למען הגברת השקיפות .ד
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 חברות: 'סימן ג

 

 כללי

, המצטרף מרצונו לירוקים ומתקבל על ידי המוסדות המוסמכים,  ומעלה17כל אזרח מגיל  .8

הפוליטיים , המודיע כי הוא מקבל את עקרונותיה הרעיוניים, אינו חבר במפלגה אחרת

והחלטות מוסדות הירוקים , ומתחייב לשמירת הוראות התקנון, והארגוניים של הירוקים

 .הירוקים חבר הוא - שילם את דמי החבר ואשר

 

תאשר או תדחה קבלת , מזכירות הירוקים תפקח על רישומם של חברים חדשים למפלגה .9

 .ותקבע נהלים הנוגעים לעניין זה, מועמדים כחברים

 

וישלם את דמי , ימלא ויחתום על טופס בקשה להצטרפות , המבקש להצטרף למפלגה .01

הוראת , התשלום יהיה באמצעות כרטיס אשראי. ההצטרפות ודמי החברות התקופתיים

, המשלם את דמי החברות באמצעות כרטיס אשראי. קבע בבנק או המחאה אישית בלבד

. מדי שנה בשנה, מצהיר כי הוא מעוניין שתשלום דמי החברות יתחדש באופן אוטומטי

. החבר יהיה רשאי לבטל הוראה זו בכל עת

דמי חבר 

י "ע, מדי פעם בפעם, החלטה על גובה דמי ההצטרפות ודמי החברות התקופתיים תתקבל .11

תקופת החברות תחושב מרבעון עד הרבעון המקביל , בעת הצטרפות חבר .  המזכירות

. בשנה שלאחר מכן 

   

לא יראו אדם המשלם את דמי , למרות האמור. תשלום דמי החבר עבור אדם אחר אסור .21

 .כמי ששילם עבור אחר, החבר עבור בן משפחה מדרגה ראשונה

חבר שלא ישלם דמי חברות במשך שנה קלנדרית שלמה לא יהיה רשאי לבחור או להיבחר  .31

וזאת , בבחירות פנימיות עד אשר שילם את דמי החבר לשנה בה מתקיימות הבחירות

 .בכפוף להוראות בדבר תקופת ההכשרה

גם לאחר שנשלחה אליהם דרישה אישית , שלא שילמו דמי חבר, חברי מוסדות הירוקים .41

חברותם במוסדות תושעה והם לא יהיו זכאים , לתשלום דמי חבר של אותה שנה, בכתב

לבחור ולהיבחר במוסדות הירוקים או בסניפיה עד אשר יוסדר חובם בגין השנים שבהן 

 .החל מיום חברותם במוסד, לא שולמו דמי החבר
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בנוסף על הדרישה הכללית , לא יושעה חבר מוסד מחברותו במוסד אלא לאחר שנשלחה לו .51

ובה הודעה המזהירה אותו מפני , התראה אישית, הנשלחת לכל חבר מפלגה, לתשלום

 .אלא אם יוסדר החוב עד למועד הנקוב בתקנון, השעיה

 

 

 

 דחיית חברות/אישור

 

במקרה . מזכירות הירוקים או מי שהוסמך מטעמה רשאים לדחות את בקשת ההצטרפות .61

יועברו למבקש נימוקי ההחלטה ויוחזרו לו דמי ההצטרפות ודמי החברות , כזה

 . התקופתיים ששילם

י המזכירות רשאי להגיש ערעור "מי שביקש להצטרף לירוקים ובקשתו נדחתה ע .א

על ההחלטה תוך שלושים יום מיום שנשלחו אליו בדואר רשום ההחלטה 

 . ערעורו יידון בבית הדין. ונימוקיה

ייחשב ,  את בקשת ההצטרפות– המזכירות או מי שהוסמך מטעמה –אישרו  .ב

המצטרף לחבר הירוקים מהיום שבו הגיעו הבקשה ודמי ההצטרפות למשרדי 

 .הירוקים

 

חברה במפלגה אחרת המעוניין בהצטרפות . חבר בירוקים לא יהיה חבר במפלגה אחרת .71

חבר . הצהרה בעניין זה תיכלל בטופס הבקשה להצטרפות. לירוקים יסתלק מחברותו זו

שלא ישלם דמי חברות במשך שנה קלנדרית שלמה והתפקד בשנה זו למפלגה אחרת או 

לא יהיה זכאי , ולאחר מכן חזר ושילם דמי חבר למפלגה, שהתפקד במקביל לשתי מפלגות

או הודעתו /לבחור או להיבחר עד שתחלוף שנה נוספת ממועד חידוש חברותו במפלגה ו

 למפלגה על ביטול חברותו במפלגה אחרת 

 

וזאת , אם הודיע בכתב על רצונו בהפסקת החברות, חברותו של חבר בירוקים מתבטלת .81

 . מיום שבו הגיעה ההודעה הכתובה למשרדי הירוקים

 

אם לא יעמוד בחובת תשלום דמי החברות , חברותו של חבר בירוקים תתבטל .91

נוהלי הפסקת החברות במקרה זה ייקבעו על ידי המזכירות או על ידי מי . התקופתיים

מי שחברותו בירוקים בוטלה רשאי לערער על ההחלטה וערעורו יידון . שהוסמך מטעמה

 . בבית הדין

 

 הפסקת חברות

 :הפסקת חברות תיעשה על ידי .02
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 ההודעה תיעשה באמצעות פניה. הודעה אישית של החבר בדבר הפסקת חברות .א

 . שעות לאחר שנמסרה48ל הירוקים  והיא תיכנס לתוקף "בכתב למזכ

 ;לאחר שאפשר לחבר להציג בפניו את עמדתו, החלטה של בית הדין של הירוקים .ב

, הנהלת המפלגה, ל הירוקים"מזכ, ר הירוקים"לבקשת יו, בית הדין רשאי .ג

להורות על הפסקת חברות בירוקים  בגין אחת או , המזכירות או הנהלת סניף

 :יותר מהעילות הבאות

, קלון)הרשעה בבית משפט של מדינת ישראל בגין עבירה שיש עמה קלון  .1

 ;(לפי קביעת בית הדין, לעניין זה

 הפרת הוראות תקנון הירוקים .2

 הפרת החלטות מוסדות הירוקים .3

 ;הפרת צו או החלטה של בית הדין של המפלגה .4

של , פלילי או אזרחי, הוצאת דיבה על חבר מפלגה על פי פסק דין חלוט .5

 ;בית משפט

 ;התפקדות למפלגה אחרת .6

, פעילות מגמתית ומקיפה שמטרתה לפגוע בעקרונות היסוד של המפלגה .7

 .או בתקנונה, במצעה

, אם לא עמד בחובותיו כחבר, בית הדין רשאי להפסיק חברותו של חבר בירוקים .ד

 . או אם גרם למפלגה נזק במעשה או במחדל, או אם פגע בעקרונותיה

 

פ "חברי הירוקים יפעלו בדרך שתקדם את עקרונות המפלגה וינהגו ע: חובות החברים .12

ייצגו אותה בנאמנות וישלמו במועד את דמי החברות , החלטות מוסדותיה המוסמכים

 . התקופתיים

 

 : זכויות החברים .22

 :בכפוף להוראות התקנון, לכל חבר הזכות

 ;החברתית והארגונית של הירוקים, להשתתף בפעילות הפוליטית .א

פעולותיה , ארגונה, לפנות לכל מוסד ממוסדות הירוקים בכל עניין הקשור במדיניותה .ב

 .או ייצוגה

בכפוף להוראות ; להיבחר ולייצג את הירוקים; לבחור ולהיבחר למוסדות הירוקים .ג

 .בנוגע לתקופת ההכשרה, התקנון 

 :פ הנוהל הבא"חברי הירוקים ישתתפו בחיבור המצע והשפעה על תכני המפלגה ע .ד

 .כל חבר מפלגה רשאי להמליץ על שינויים ותוספות למצע .1
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 מיוחדתחברים  ת הבחירות לכנסת תקום ועדכשלושה חודשים לפני  .2

הועדה תוכל , תארגן ותנסח את ההמלצותאשר  י המזכירות"שתמונה ע

 . לפסול המלצות שעומדות בניגוד למטרות הירוקים

המלצות הועדה יעמדו בפני הליך הצבעה אלקטרוני באתר האינטרנט של  .3

ההמלצות שיזכו למרב הקולות יהוו . המפלגה כלל החברים יוכלו להצביע 

 .את מצע המפלגה לכנסת ויחייבו את הנהגת המפלגה 

 מן הועד הירוק יהיה רשאי להעלות נושא או נושאים 2/3ר המפלגה או רוב של "יו .ו

. למשאל חברים באתר המפלגה, עקרוניים הקשורים לתחומי הפעילות של המפלגה

 .תוצאת המשאל יחייבו את המפלגה

 תקופת ההכשרה

 ("חבר ותיק: "להלן)מונה שנתיים חברי הירוקים שתקופת חברותם  .32

 .("המועצה הבוחרת: "להלן)יכול שיבחרו לגוף הבוחר  .א

 .יכולים להיבחר לועד הירוק .ב

, במוסדות אחרים ,יהיו רשאים להגיש מועמדותם לבחירה לנציגי הירוקים בכנסת  .ג

ובלבד שמועמדותם אינה מנועה על פי דין מדיני המדינה או )אזורי /ר סניף מקומי"ויו

 .(י תקנון הירוקים"עפ

תקופת חברותו – חבר בירוקים הפעיל בארגוניים סביבתיים לא ממשלתיים  .ד

 23' יחשבו לעניין ס, י הנהלת המפלגה לעניין סעיף זה "בארגונים אשר יוגדרו ע

 .כתקופת הכשרה לכל דבר

 

 יהיו רשאים להגיש מועמדותם לבחירה מונה שלוש שניםחברי הירוקים שתקופת חברותם  .42

 .ל  המפלגה"ר המפלגה ולמזכ"ליו

מחברי ההנהלה יתאפשר קיצור פרק הזמן הנקוב  2/3 רוב של  באישור – 24 , 23 לגבי הסעיפים  .52

 .י חבר מחברי ההנהלה בלבד"בקשה לקיצור פרק הזמן יובא לדיון ע. בסעיפים לעיל

 

 המוסדות: 'סימן ד

ועדת הביקורת , בית הדין,  המזכירות, ("הועד: "להלן)הועד הירוק : מוסדות הירוקים הם .62

וגופים שהוסמכו מטעם המוסדות האמורים בהתאם לאמור בתקנון זה ובאורח ההולם את 

 .עקרונות הירוקים

י מוסד ממוסדות המפלגה תנחה את כל חברי הירוקים ותחייב את "החלטה שנתקבלה כדין ע .72

 . נבחריה

 

 הועד הירוק: 'סימן ה

הועד רשאי להעניק סמכות . הוא המוסד העליון של הירוקים ("הועד:"להלן)הועד הירוק  .82

 . מסמכויותיו למזכירות או לגופים אחרים
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 :ביניהם  את בעלי התפקידים הבאים.  חברים11הועד יימנה מינימום של  .92

 ר המפלגה "יו .א

ר או כל "שלושת נציגי המפלגה הראשונים ברשימה לכנסת מלבד היו .ב

 .נציגי המפלגה שנבחרו לכנסת

 כל ראשי הערים שנבחרו מטעם הירוקים והינם חברי מפלגת הירוקים .ג

 .י הסניף"ר הסניף ונציג נוסף שנבחר ע"יו.  שני נציגים–נציגי הסניפים  .ד

 .ר הפורום"יו.   נציג אחד–נציגי הפורומים  .ה

ר המפלגה "י היו" שלושה נציגים אשר נבחרו ע–פעילים חופשיים  .ו

הבחירה והאישור יעשו לאחר בחירת ועד חדש וברוב . י הועד"ואושרו ע

 .רגיל

 

בממשלה ובמוסדות , את נציגי הירוקים בכנסת, החלטות הועד מחייבות את המזכירות .03

 . אחרים או כל מינוי רשמי של המפלגה  ואת כלל חברי המפלגה

פ הנוהל המפורט "ל ע" עד שניים עשר חברים למזכירות אליהם יתווסף המזכרהועד יבח .13

   להלן 53 בסעיף 

 הועד יקבל החלטות מרכזיות הנוגעות לפעילות הירוקים  .23

 :בין תפקידי הועד .33

 באישור המועצה הבוחרת- לקבוע ולשנות את עקרונות היסוד של המפלגה .א

באישור המועצה - בתקנון ולאשר שינויים במצע, לדון ולהחליט בדבר שינויים .ב

 הבוחרת

 .הרכב ועדת הבחירות; הרכב המוסד לביקורת; לאשר את הרכב בית הדין .ג

 . והמקומיאשר הסכמים בעלי משמעות פוליטית במישור הארציל .ד

 .תנאי ההשתתפות בממשלה ופרישה ממנה, השתתפותה של המפלגה בממשלהלאשר  .ה

 .ל הירוקים"לבחור את מזכ .ו

 . לאשר את תקציב המפלגה  .ז

 

 

לועד סמכות לדון ולהחליט בכל נושא ועניין שהסמכות לגביו לא הוענקה במפורש למוסד אחר  .43

תתקבלנה החלטות הועד , אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה. בתקנון זה, ממוסדות המפלגה

 –בפועל היו הקולות שקולים . נמנעים בהצבעה לא יחשבו לעניין זה. ברוב קולות המצביעים

 .  ר המפלגה  להכריע"רשאי יו

 

 . ר הועד" סגנים ליו2הועד יבחר . ר הועד וסגניו"י יו"ישיבות הועד תנוהלנה ע .53
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ר הועד "י המזכירות בתיאום עם יו"ישיבות הועד ינוהלו על פי סדר יום ונוהל שיוצע ע .א

בכתב למזכירות לפחות שבועיים )כל חבר ועד רשאי להציע נושא לסדר היום . וסגניו

 (לפני הישיבה

רשאים להוסיף נושאים דחופים , המהווים לפחות רבע מכלל חברי הועד, חברי ועד .ב

פנה , ובתנאי שלפחות אחד המציעים, לסדר היום או להחליט על שינוי בנוהל הדיונים

החלטה בעניינים אלה . לפחות שלושה ימים לפני מועד כינוס הועד, ר הועד"בעניין ליו

שתקדם להצבעה על כל נושא אחר הנמצא על , תתקבל על ידי הועד בהצבעה גלויה

 . סדר היום

 ההתכנסות –ר המפלגה " יכונס בדרישה של רבע מחברי הועד  או יו–כינוס דחוף  .ג

טלפון ) שעות ויתאפשר כינוס באמצעים אלקטרונים 24תהיה בפרק זמן של מינימום 

 ('וכו

 

 

לגבי הצעות , על פי דרישת רבע מחברי הועד הנוכחים בישיבה תתקיים הצבעה חשאית .63

או שיש להם השפעה על עניינים אישיים של חבר מחברי , החלטות הנוגעות לעניינים אישיים

 . המפלגה

 

כינוס הועד . הועד יתכנס לישיבות לפחות ארבע פעמים בשנה ולפחות פעם בשלושה חודשים .73

אלא אם כן יתקיימו נסיבות יוצאות , ר המפלגה"יהיה על פי החלטת המזכירות או החלטת יו

י משלוח הזמנות "תעשה הזמנת חברי הועד לפחות עשרה ימים לפני מועד הכינוס ע, דופן

אם , ההזמנה תכלול את פרוט סדר היום. י פרסום נאות באמצעי התקשורת"או ע/כתובות ו

אם לא , ישיבת ועד לא תפתח. ב.35 כי ניתן יהיה לשנות סדר יום זה בהתאם לאמור בסעיף 

רשאי הוא , היה מניין זה נוכח בפתיחת ישיבת הועד. נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי הועד

לא נתכנס המניין המינימלי , להמשיך בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים

המזכירות . יראו את ישיבת הועד כנדחית, האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה לישיבה

בישיבה נדחית זה יהיו הנוכחים . תכנס את הועד מחדש לישיבה שתתקיים  תוך שלושים יום

 . יהא מספרם אשר יהא, רשאים לדון ולהחליט

 
 

 הפסקת חברות בועד

 

חבר שלא הופיע לשלוש ישיבות ועד ברציפות רשאית המזכירות לפנות לבית הדין בבקשה  .83

 . להפסיק את חברותו בועד

 :חברותו של חבר בועד תפקע בכל אחד מאלה .93

 ;פי האמור בתקנון-על, פרש החבר מהירוקים או הוצא ממנה .א

 ;ר הועד"על ידי מסירת הודעה בכתב ליו, התפטר החבר מחברותו בועד .ב

 ;פי התקנון-הוצא החבר מהועד לאחר שלא מילא את חובותיו כחבר ועד על .ג
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 .פי החלטה סופית של בית הדין-על, הוצא החבר מהירוקים או מהועד .ד

שחדל להתגורר באותו , שנבחר מטעם סניף, כמו כן תפקע חברותו בועד של חבר .ה

 ,מקום ישוב

לאחר ששמע את עמדתו של החבר ושקל , ר הועד"אם הסניף ביקש את החלפתו ויו .ו

 .במקומו, החליט להפסיק את כהונתו ולהורות על בחירת נציג אחר, את הנושא

יוכל , חבר ועד שנבחר כנציג פורום וחדל למלא את תנאי הסף של החברות בפורום .ז

 .הגוף שבחר אותו להחליפו

 

. אם הוגשה לו בקשה שנחתמה אישית על ידי רבע מחברי הועד, ר הועד יכנס את הועד"יו .04

 .כינוס הועד ייעשה תוך שבוע מקבלת דרישה כאמור בסעיף זה

 .כינוס ועד חדש ייעשה בתוך שלושים יום מיום בחירת ועד חדש .14

ו בנוגע לבחירות "תקופת הכהונה של הועד תהיה שנתיים בהתאם למועדים הקבועים בפרק ט .24

 .ר המפלגה"ללא קשר לבחירת יו, ר הסניף ונציג הסניף הנוסף"יו

פ תוצאות "עם תום תקופת כהונת הועד המזכירות תדאג לקבל את הנציגים החדשים לוועד ע .34

 .הסניפים השונים של המפלגה/הבחירות במוסדות

 

 

 

 תהליך שינוי תקנון : 'סימן ו

 

במשך השנה הראשונה , לצורך שינוי התקנון כאמור. הועד מוסמך לשנות את תקנון המפלגה .44

למעט , נחוצה תמיכת רוב המשתתפים בהצבעה, שלאחר הגשת הבקשה לרישום המפלגה

נחוצה תמיכת רוב של , לאחר תום השנה האמורה, י הועד"לצורך שינוי התקנון ע. נמנעים

יאושר על ידי החלטת רוב רגיל של חברי המועצה השינוי .- שלושה רבעים מכלל חברי הועד

 .הבוחרת

י הועד "פ הליך שיקבע ע"כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף ויוגש לרשם המפלגות ע- סעיף תחולה .54

 .  הליך זה יפורסם ברשומות–הירוק 

 

 

 המזכירות: 'סימן ז

 

המזכירות היא . מזכירות המפלגה היא הרשות המפקחת על  פעולות המפלגה ומדיניותה .64

החוליה המקשרת בין מוסדות המפלגה ואחראית על ביצוע החלטות הועד בכל מוסדות 

המזכירות . כמו כן אחראית המזכירות על כל תהליכי הבחירות במפלגה. המפלגה וסניפיה

 . לתקנונה ולהחלטות הועד, למצעה, תפעל מתוך נאמנות לעקרונות הירוקים
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וכן , המזכירות תדון בנושאים המצויים על סדר יומה של המפלגה כולל ברשויות המקומיות .74

כל חבר בירוקים ראשי לפנות בכתב למזכירות ודיון בנושא . בכל נושא אחר שתמצא לנכון

 .פ דחיפות העניין"הפניה יתקיים תוך פרק זמן סביר ע

הנהלת המפלגה , הועד הירוק: מכל ישיבות והחלטות, בכתב, ח שוטף"המזכירות תקבל דו .84

 . ל  "והמנכ

 

ח מנציגי המפלגה בכנסת ובממשלה ובמוסדות "דו, פ בקשתה"מעת לעת וע, המזכירות תקבל .94

 . ציבוריים אחרים

 

 . על ידי אחד מחברי הועד, המזכירות תדון בערעורים על החלטות הועד הירוק שיועלו בפניה .05

 

 

 . לרבות קביעת ממלאי התפקידים במזכירות ומטעמה, המזכירות תסדיר את דרכי פעולתה .15

 

החלטות המזכירות תנחה את נציגי הירוקים בכנסת בממשלה ברשויות המקומיות ובמוסדות  .25

 . אחרים ואת כלל חברי הירוקים

 

: במזכירות יהיו חברים. מספר חברי המזכירות לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שלושה עשר .35

בדרך , שיבחרו על ידי הועד,ל המפלגה וכן עד שניים עשר חברים שהם אינם חברי ועד "מזכ

מספר  (ל המפלגה יהיה שותף לדיוניי המזכירות על תקן משקיף"מנכ). שתיקבע על ידי הועד

 חברי המזכירות יהיה לעולם אי זוגי 

 

היה מניין זה . אם לא נכחו בה לפחות רבע מכלל חברי המזכירות, ישיבת המזכירות לא תפתח .45

אף אם פחת , רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, נוכח בפתיחת ישיבת המזכירות

תתקבלנה החלטות המזכירות ברוב , אלא אם כן תקבע אחרת בתקנון זה. מספר הנוכחים

ל המפלגה " רשאי מזכ–בפועל היו הקולות שקולים . נמנעים לא ייחשבו לעניין זה. המצביעים

 . להכריע

 

תימשך תקופת הכהונה של המזכירות עד , 56 אלא אם כן יתרחש התנאי האמור בסעיף  .55

 . כלומר תקופת כהונה של שנתיים  - י ועד חדש"לבחירת חברים למזכירות ע

 

ובלבד שהחלטה זו נתמכה לפחות , הועד רשאי להעביר מחברותו במזכירות כל חבר מזכירות .65

, לחילופין המזכירות רשאית להעביר מתפקידו חבר מזכירות, י מחצית מכלל חברי הועד"ע

מי שפרש מן . ובתנאי שההחלטה נתמכה ברוב של שלושה רבעים מכלל חברי המזכירות

, י בית הדין"או הודח מן מהפלגה או מן הועד ע, או מסיעתה בכנסת, או מן הועד, המפלגה

 . נפסקת חברותו במזכירות מיום שפרש או הודח
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בתנאי ששיעור התומכים , אף , הועד רשאי לשנות את הרכב חברי המזכירות שנבחר על ידו .75

 . בבחירת הרכב הנבחר החדש עלה על מחצית מכלל חברי הועד

 

 . הבחירה הינה ברוב רגיל. (ל"מזכ: להלן )ר המזכירות "הועד הירוק יבחר אחד מחבריו  כיו .85

 

 

ל "תפקידי המזכ

 . המפלגה יבחר לתקופת כהונתה של הועדל"מזכ .95

 והאדמיניסטרטיבי  של המפלגה תוך זיקה, ל יהיה אחראי לניהול המנגנון הארגוני"המזכ .06

 .לסדר היום הפוליטי שלה

 החטיבות, הסניפים, ויהיה אחראי לפעולת השטח, ל יפעיל הגופים השונים של המפלגה"המזכ .16

 .והפורומים של המפלגה

 . פי החלטות הועד הירוק- ל יפעל על"המזכ .26

. ח על פעילותו לועד הירוק"ל ימסור דו"המזכ, וכאשר יידרש לכך, מעת לעת .36

אלא אם כן . לסדר היום ולניהול הישיבות, ל  אחראי לזימון ישיבות המזכירות"המזכ  .46

 . תתכנס המזכירות לישיבותיה לפחות אחת לחודש, התרחשו נסיבות יוצאות דופן

 

או , או חבר בית הדין, ל המפלגה"או מנכ, ר הירוקים"ר המזכירות אסור שיכהן בתפקיד יו"יו .56

 . חבר ועד הביקורת

 

ל המפלגה וחברים "מנכ, ר הירוקים"ר המזכירות יפעל מתוך התייעצות קבועה עם יו"יו .66

 . ר הירוקים"י יו"ר המזכירות יכנס את המזכירות כל אימת שיידרש לעשות כן ע"יו. אחרים

 

 . המזכירות תתכנס על פי דרישה של שליש מחבריה .76

 

או מי , ר הירוקים"י יו"תפתח הישיבה ע, ר המזכירות לנהל את ישיבת המזכירות"נמנע מיו .86

 .והמזכירות תבחר מבין חבריה חבר אחר לניהול הישיבה האמורה, שהוסמך מטעמו

 

 .המזכירות תבחר שניים מבין חבריה להנהלה  .96

ל " ועדת הבחירות הינה תת ועדה שתכלול את המזכ–המזכירות תקים את ועדת הבחירות  .07
 .  חברים 4ועוד 

 

 

 

 ההנהלה: 'סימן ח
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ההנהלה תהיה אחראית לניהול היומיומי   והשוטף . ההנהלה הינה הגוף המבצע של המפלגה .17

תפקח על , ככל שיידרש על פי שיקול דעתה, להתקשרויותיה עם צדדים שלישיים, של המפלגה

בכפוף לעקרונות , ל ותפעל לקידום מטרות המפלגה בדרכים שתמצא לנכון"עבודת המנכ

 .ולתקנון זה, להחלטות הועד, למצעה, המפלגה

 

לעיל )ל וחבר מזכירות נוסף "המזכ, ר המפלגה" חברים ובהם יו11-ההנהלה תמנה לא יותר מ .27

 , . פ בחירת הועד הירוק מבין חברי הועד הירוק"השאר ע, (69 ' ס

 
 

ההנהלה . ההנהלה רשאית להעניק סמכות מסמכויותיה לגופים אחרים על פי שיקול דעתה .37

ההנהלה רשאית . ("גזבר המפלגה:"להלן)ר לועדה זו "תבחר מבין שורותיה ועדת כספים ויו

ואולם , לסייע לעבודתה, לדעת חבריה, להזמין לישיבותיה כל אדם שנוכחותו עשויה

 . אלא אם מונו כחברי הנהלה, למוזמנים לא תהיה זכות הצבעה

 

 . ההנהלה תכין את תקציב המפלגה .47

 

 . ל המפלגה"ההנהלה תאשר את שכר מנכ .57

 

 . ר המפלגה"ר ההנהלה יהיה יו"יו .67

 

אלא אם כן . לסדר היום ולניהול הישיבות, ר ההנהלה אחראי לזימון ישיבות ההנהלה"יו .77

 .תתכנס ההנהלה לישיבה לפחות אחת לרבעון, התרחשו נסיבות יוצאות דופן

 

שינהל את אותה , תבחר ההנהלה חבר מחבריה, ר ההנהלה לנהל את שיבת ההנהלה"נמנע מיו .87

 . ישיבה

 

חבר הנהלה רשאי לערער על החלטת הנהלה בפני . החלטות הנהלה יתקבלו ברוב דעות .97

 . המזכירות

 

 

 

 .ל"המנכ: 'סימן ט

 

 .  להלן137 על פי התנאים הקבועים בסעיף , ר המפלגה"ל ימונה על ידי יו"המנכ .08

 

מנהלית וכספית בהתאם למדיניות , ל אחראי לניהולה של המפלגה מבחינה ארגונית"המנכ .18

 . ר הירוקים"המזכירות ומיו, י הועד ולהנחיות שקיבל מההנהלה "שנקבעה ע
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באישור ועדת הכספים , ל רשאי לקבל עובדים ולקבוע את תנאי שכרם ותנאי עבודתם"המנכ .28

 . של ההנהלה

 

חבר בית הדין או מועמד , חבר ועדת הביקורת, ל הירוקים"ר או מזכ"ל לא יהיה יו"המנכ .38

המזכירות , ר המפלגה"ל יפעל בכפיפות להוראות יו"המנכ. מטעם המפלגה בבחירות לכנסת

 . והועד

 

 .ל מתפקידו "הועד רשאי להעביר את המנכ .48

 

להתמודד על , ל המפלגה מעוניין לשאת תפקיד באחד ממוסדות המפלגה "במידה ומנכ .58

תפקידים המנויים בתקנון זה יהיה עליו  לעבור פרק זמן  של חצי שנה מזמן עזיבתו את 

 . ולמלא אחר דרישות התקנון ("תקופת צינון: "להלן)ל "תפקיד המנכ

 

 בית הדין: 'סימן י

 

 . הועד יבחר בית דין פנימי של המפלגה .68

 

שפעלו בניגוד לתקנון זה או שמעשה או מחדל , בית הדין יברר קובלנות כנגד חברי המפלגה .78

. ויטיל עונשים על חברים שהתלונות נגדם תמצאנה מוצדקות, שלהם פגעו לכאורה במפלגה

 . קובלנה כנגד חבר מפלגה רשאי להעלות כל מוסד ממוסדות המפלגה וכל חבר מחבריה

 

אם לא הופיע לשלוש ישיבות , בית הדין ידון בבקשת המזכירות להפסיק חברות חבר הועד .88

אם מצא שההיעדרויות , בית הדין רשאי להורות על הפסקת חברות בוועד כאמור. ברציפות

 . של החבר מישיבות הועד לא היו בנסיבות הנראות סבירות בעיני בית הדין

 

בית הדין יכריע בשאלת חלוקת הסמכויות בין המוסדות השונים ויפר במידת הצורך את  .98

 . או מוסד ממוסדותיה/תקנון הירוקים על פי בקשת חבר במפלגה ו

 

 לעיל ויקבל את החלטותיו בעניינים אלה מתוך א.16 בית הדין ידון בערעורים הנובעים מסעיף  .09

 . ראיית טובת הירוקים ושמירת עקרונותיה

 

חברי בית הדין אסור שיהיו חברי . ר בית הדין יהיה חמישה"מספר חברי בית הדין לרבות יו .19

 . ועדת הביקורת וחברי מזכירות הירוקים

 

 . ומיד לאחר מכן את יתר חבריו, שיהיה משפטן, ר בית הדין"הועד יבחר את יו .29
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כאשר את תקופת כהונה זו ניתן יהי להאריך . תקופת הכהונה של בית הדין תהיה שנתיים .39

 .פי החלטת הועד הירוק-בתקופה נוספת של שנתיים על

 

להגביל לתקופת זמן שלא תעלה על שלוש שנים את , לנזוף בחבר, בית הדין רשאי להתריע .49

להשעותו מחברות , זכותו לבחור או להיבחר למוסד ממוסדות התנועה או לתפקיד מטעמה

להשעותו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה לתקופה , לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים

או להדיחו מן , להדיחו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה, שאינה עולה על שלוש שנים

 . המפלגה

 

 . אף אם מצא שיש יסוד סביר לקובלנה שהועלתה נגדו, בית הדין רשאי שלא להעניש חבר .59

 

ר בית "ישיבות בית הדין תהיינה במושב של שלושה מחבריו לפחות בהרכב שייקבע על ידי יו .69

בית הדין יישב . ר בית הדין"לעיל יישב בראש ההרכב יו 89 במקרים הנוגעים לסעיף . הדין

בית הדין יעניק זכות טיעון לכל מי . תמיד בהרכב חברים אי זוגי והחלטותיו תתקבלנה ברוב

 . שעניינו בפניו

 

 . החלטות בית הדין תנומקנה בכתב .79

 

 ועדת הביקורת: 'סימן יא

 

 . הועד הירוק יבחר ועדת ביקורת מבין חבריו .89

 

את הנהלת   , ועדת הביקורת תבקר באופן שוטף את העניינים הכספיים של המפלגה .99

את מילוי ההחלטות של מוסדות , את פעילות המנגנון, את ניהול הנכסים, החשבונות שלה

 . המפלגה את דרכי הניהול של מוסדות המפלגה ואת מילוי הוראות התקנון

 

כל חבר בירוקים חייב להופיע בפני ועדת הביקורת על פי דרישתה ולמסור לה כל מידע או  .001

 . ובלבד שאין איסור חוקי על מסירת המידע, לצורך הביקורת, לדעתה, מסמך הדרושים לה

 

חברי ועדת הביקורת . ר הועדה יהיה עד חמישה"מספר חברי ועדת הביקורת לרבות יו .101

 . אסור שיהיו חברי בית הדין או חברי המזכירות

 

ר הועדה "יו. ר ועדת הביקורת ומיד לאחר מכן את יתר חבריו"הועד תבחר את יו .201

 . מינהל וכספים, יהיה רואה חשבון או מי שהתמחה בענייני ארגון, בעדיפות,

 

 . תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהיה בהתאם לכהונת הועד הירוק .301
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 . ועדת הביקורת תדווח בקביעות על מסקנותיה לוועד .401

 

 . תלונות לועדת הביקורת רשאי להגיש כל חבר בירוקים וכל מוסד ממוסדותיה .501

 

ח ביקורת "דו. לקביעת סדר היום שלה ולניהול ישיבותיה, ר הועדה אחראי לכינוסה"יו .601

 . יוגש לפחות פעם בשנה

 

 . המניין החוקי בישיבותיה של ועדת הביקורת הוא רוב חברי הועדה .701

 

ר הועדה או "יכריע קולו של יו, במקרה של שוויון. החלטות תתקבלנה ברוב של הנוכחים .801

 . מי שהוסמך מטעמו לנהל את הישיבה

 

תיה השנתיים או התקופתיים יובאו ויידונו בועד "החלטות ועדת הביקורת ודוחו .901

 .והחלטות הועד שתתקבלנה בהתאם תחייבנה את המזכירות

 

 

 המועצה הבוחרת: ' סימן יב

 

בחירות למועצה 

מאשר  את רשימת ,ר המפלגה "  הינו הגוף הבוחר את יוהמועצה הבוחרת  .011

 .המצע ובתקנון, המועמדים לכנסת ומאשר שינויים בעקרונות הייסוד

האלקטורים  יבחרו מסיעת המפלגה .   אלקטורים100המועצה יכלול מינימום הרכב  .111

  :הרכב הבאה פ"ע  מסניפי המפלגה ומהפורומים השונים ,בכנסת 

 כל חברי הסיעה בכנסת- נציגי הסיעה בכנסת .א

  –נציגי הסניפים  .ב

י הסניף "שני נציגים שייבחרו ע- מספר נציגים קבוע .1

 .לייצג את עמדתו

 מספר נציגים משתנה  .2

 – על פי גודל הישוב בו מתנהל הסניף  .א

המפתח לקביעת מספר הנציגים הינו 

 :פ החישוב הבא"ע

a.  ,  כמות הנציגים המקסימאלית

נציג נוסף עבור כל - ליישוב 

 . איש ביישוב10,000
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b.  לחלק באחוז חברי המועצה 

המכהנים מסך חברי המועצה 

 .באותו היישוב

ביישוב ללא ייצוג במועצה החישוב  .ב

 –יעשה על פי כמות מתפקדי הסניף 

 . מתפקדים100נציג עבור 

 נציגי הפורומים השונים  .ג

י הפורום בו " נציג אחד שייבחר ע–מספר נציגים קבוע  .1

 הוא שותף

- פי כמות החברים בפורום-על- מספר נציגים משתנה .2

 נציג נוסף עבור –המפתח לקביעת מספר הנציגים הינו 

  חברים בפורום 250כל 

הועד , במקרה שאין בסעיפים הקודמים למלא את המכסה המינימאלית .ד

הירוק ימנה חברים מבין פעילי המפלגה תוך ניסיון לשמור על גיוון 

 .ייצוגי

 .פ בחירותו" נציגים ע5%הועד הירוק יכול לאשר תוספת של עד  .ה

 כל נציג ייצג אך ורק גוף אחד לשם הבחירה ואינו יכול –אי כפילות  .ו

 .להיבחר לעל ידי שני גופים לעניין המועצה הנבחרת

 "מועצה הבוחרת"הבחירות ל .211

 בבחירות ישתתפו כלל –יערכו בסניפים ובפורומים השונים של המפלגה  .א

 .פורום/פ שיוך לסניף"חברי המפלגה ע

חשאיות , שוות, כלליות, ישירותהבחירות יהיו -  שיטת הבחירות .ב

 .ואישיות

 יום לפני מועד 30,  יגישו את מועמדותם למזכירות הסניף –מועמדים  .ג

 .הבחירות

 :מועד הבחירות למועצה  .ד

ר "  הבחירות למועצה ייערכו בסמוך לבחירות יו .1

 .  יום לפני בחירות אלו30-  ולא פחות מ–המפלגה 

אינם מצריכות , פ התקנון"ע,במידה והבחירות לכנסת  .2

יערכו בחירות למועצה הבוחרת  לא , ר"את בחירת היו

 .  יום לפני מועד הבחירות לכנסת90- יאוחר  מ

 סיום תקופת הכהונה של המועצה הבוחרת –סיום תקופת הכהונה  .ה

תהיה ביום הבחירות לכנסת שנערכו לאחר מועד הבחירות למועצה 

 . הבוחרת

פורום רשאי להגיש / כל חבר מפלגה המשתייך לסניף–מועמדים  .ו

חבר יכול להגיש מועמדות . מועמדותו  בכפוף לתנאי תקופת ההכשרה

 .רק למוסד אחד אליו הוא משתייך 
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בסניפים ובפורומים המזכירות תנסח את תקנון הליך כינוס המועצה והליך הבחירות  .311

 השונים

 

  

 

 ר"בחירת היו

 ר הירוקים אלא אם מועד הבחירות לתפקיד"לא יציע חבר את מועמדותו לתפקיד יו .411

והוא כשיר לכהן . 25  מלאו  שלוש שנים להצטרפותו כחבר במפלגה בהתאם לסייג בסעיף 

. פ כל דין"כבר כנסת ע

 

 חברי מפלגה  מכלל 100מועמדות ניתן להגיש למזכירות בתוספת המלצה חתומה של  .511

 .   מובהר בזאת כי כל חבר קבוע יוכל להמליץ על מועמד אחד בלבד". החברים הותיקים"

שנה לפני הבחירות  ("המועצה הבוחרת")ר הירוקים יבחר על ידי הגוף הבוחר "יו .611

ר "הבחירות ליו. במידה ומועד הבחירות יוקדם מהקבוע בחוק  (הבחירות: להלן)לכנסת 

י המזכירות כי "אלא אם כן יקבע ע.  יערכו לא יאוחר משלושה חודשים לפני הבחירות

המחייבות את שינוי המועד שלהלן יהיו המועדים לעיל , מתקיימות נסיבות מיוחדות

המזכירות תאשר את .  י הועד"מועד הבחירות יקבע על ידי המזכירות ויאושר ע. מחייבים

. המועמדים לתפקיד

 

 במידה ותקופת הזמן שחלפה בין בחירות לבחירות הינה פחות משנתיים ימים רשאי .711

 האישור יעשה –ר הירוקים לבקש את הארכת כהונתו לקדנציה נוספת מהוועד הירוק"  יו

. ר כמפורט להלן" יערכו בחירות ליו–ר לרוב "במידה ולא זכה היו. ברוב רגיל

ר נפסקה בשל אחת " יום במידה וכהונת היו60ר יוכרזו תוך "בחירות לתפקיד היו .811

ר לכהן כחבר כנסת "פרישה או מצב שמונע מהיו, מצב בריאותי, מוות: מהסיבות הבאות

 .פ כל דין"ע

 . חשאיות ואישיות, שוות, ישירותר הירוקים תהיינה "הבחירות ליו .911

 . ר מפלגה" ממספר הקולות הכשרים  יהיה יו40%- מי שיזכה ביותר מ .021

 התואמים את, פתקי הצבעה או אמצעיים אלקטרונים: בתקנון זה" קולות כשרים"

 .שיחשב כפסול לעניין מנין הקולות,  התנאים הקבועים בתקנון הבחירות למעט פתק לבן

 ר המפלגה"בחירת יו- סיבוב שני .121

 יערך סיבוב בחירות 120 לא יזכה מועמד במספר הקולות כאמור בסעיף  .א

 . י ועדת הבחירות"שיתרחש לאחר אישור ספירת הקולות ע, שני

בסיבוב הבחירות  השני יתמודדו שני המועמדים שקיבלו את מספר  .ב

 .הקולות הרב ביותר בסיבוב הראשון

 .ר המפלגה"יהיה יו, שזכה ברוב הקולות בסיבוב השני, מועמד .ג
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 על מעומד לקבל תרומה כספית ר ייאס–איסור קבלת תרומות לבחירות הפנימיות  .221

, המזכירות תקבע כללים שמועמדים יזכו להחזר הוצאות, למסע הבחירות הפנימיות

כן המפלגה בסמוך למועד כינוס המועצה תיזום העברת מידע מטעם המעומדים -כמו

 .לידי חברי המועצה

  

 

 בחירת מועמדי הירוקים לכנסת

 21י המזכירות ושיהיה בן "בירוקים קודם למועד שייקבע ע" חבר ותיק"כל מי שהיה ל .321

רשאי ,  שנה לפחות ביום הקובע בבחירות לכנסת וכשיר להיות מועמד לכנסת על פי כל דין

המועמדות תועבר למזכירות בכתב . להגיש את מועמדותו לחברות בכנסת מטעם הירוקים

מי שהגיש מועמדות רשאי לתמוך את מועמדותו בחומר . עד לתאריך שייקבע על ידה

 .י המזכירות"כתוב שיגיש למזכירות רשימת המועמדים תאושר ע

, י המזכירות באתר האינטרנט של המפלגה "רשימת המועמדים המאושרת תפורסם ע .421

: להלן)תוצאות המשאל . לכל חבר  בירוקים תהיה הזכות להמליץ פעם אחת בעבור מועמד

תוצאות המשאל יפורסמו זמן  .הללו יהיו  לכלי עזר בהרכבת הרשימה ("משאל החברים

 .מספיק לפני בחירת מועמדי הירוקים לכנסת

ר "תפקידה  להמליץ  ליו– ("ועדה ממליצה:"להלן)-  ועדה בלתי תלויה ממליצה .521

המפלגה ולעזור לו במלאכת הרכבת רשימת עשרת המועמדים הראשונים ברשימת 

 א.126 ' הירוקים לכנסת בהתאם לאמור בס

 חברים ולא  5- הועדה תכלול לא פחות מ. י הועד הירוק"הועדה תבחר ע .א

 .  חברים11- יותר מ

  לכנסתהירוקים חברי הועדה לא יוכלו להיות מועמדי  .ב

 .מועמדים רשאים לספק לוועדה מכתבי המלצה .ג

 כל חבר יכול להגיש הסתייגות בכתב לכל מועמד .ד

המלצת הועדה תפורסם זמן מספיק לפני בחירת מועמדי הירוקים  .ה

 .לכנסת

 

 :מועמדי הירוקים בבחירות לכנסת ייבחרו בצורה הבאה .621

: להלן)ר "י היו"עשרת המועמדים הראשונים יבחרו ע - 1-10מקומות  .א

כאשר תוצאות משאל החברים  והמלצת הועדה יהיו . ("ר"רשימת היו"

 .לו לעזר

 . יבחרו בהתאם לתוצאות משאל החברים– 11-20מקומות  .ב

בהליך .  י הועד הירוק"יבחרו ע (21-120מקומות )שאר המועמדים  .ג

 .י המזכירות"שיקבע ע

 אישור רשימת הירוקים .ד
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רשימת הירוקים לכנסת תובא לאישור המועצה  .1

.  זהןבמושב מועצה מיוחד שיכונס  לצורך עניי, הבוחרת

. אישור הינו רוב במועצת הירוקים התומכים ברשימה

 ('לעיל סעיף א)ר "י אישור  רשימת היו"האישור יעשה ע

יוכלו כל " ר"רשימת היו"במידה ולא הושג אישור ל .2

להציע רשימה חלופית להצעת , "הועד"חמישה מחברי 

ר כמועמד בראש "הצעתם חייבת לכלול את היו. ר"היו

הרשימות החלופיות יובאו להצבעה בפני . הרשימה

 תהיההמועצה והרשימה שתזכה למרב הקולות היא 

ר יכול להעמיד את "יש לציין כי היו. הרשימה המייצגת

 .רשימתו להצבעה גם בהליך זה

 

 המחייבות את שינוי , י המזכירות כי מתקיימות נסיבות מיוחדות"אלא אם כן יקבע ע .721

,  יום לפני הבחירות לכנסת150הגשת רשימת המועמדים תהיה ,  המועדים שלהלן

 60 יום לפני הבחירות והמושב המיוחד  יתקיים  לפחות 90 יוגשו 125 , 124 ' פ ס"תוצאות ע

 . יום  לפני יום הבחירות לכנסת והגשת רשימת המועמדים 

החלטות המועצה הבוחרת  בדבר מועמדי המפלגה לכנסת הן סופיות ואינן ניתנות  .821

ושנתקבלה באורח העונה על הנדרש בחוק ,החלטות בעניין זה . י מוסד אחר"לשינוי ע

-ד" של חוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי12 עד 8 ובסעיפים 1992-ב"תשנ, המפלגות

1954. 

  –הגבלת קדנציות  .921

ראשי מועצות  וחברי מועצה המכהנים מטעם , ראשי ערים,חברי הכנסת  .א

רצופות , תקופת כהונתם תוגבל לשתי קדנציות בלבד –מפלגת הירוקים 

 .לאחר מכן לא יוכלו יותר להיבחר לתפקידים אלו. או לא רצופות

. י החלטת הועד הירוק"יכולה להתקבל ע (א) 129חריגה מהאמור בסעיף  .ב

ההחלטה הינה .  ההחלטה תהיה לגבי מועמד רלוונטי ולא באופן גורף

 .רוב חברי הועד הירוק

 

 

 ר הירוקים"יו: 'סימן יג

 

פעולותיו והחלטותיו כפופות . ר הירוקים הוא מייצגה הבכיר של המפלגה"יו .031

מבטא עמדותיה , הוא יהיה דוברה הראשי של המפלגה. להחלטות מוסדות המפלגה

 .ומייצגה כלפי פנים וכלפי חוץ

 .ר"מכוח בחירתו כיו, ר הירוקים ישמש כמועמדה הראשון ברשימה לכנסת"יו .131
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ימנה את השרים ואת סגני השרים , יקבע את הרכב הקואליציה, המפלגהיושב ראש  .231

 .התנועה ויקבע את תפקידיהם מטעם

את הנהלת הירוקים וכל , ר הירוקים יהיה רשאי לכנס את סיעת הירוקים בכנסת"יו. .331

 .ולהעמיד על סדר יומם נושאים לדיון והצעות החלטה, אחת מועדות המפלגה

 ר המזכירות"מיו, ר ההנהלה"מיו, ר הסיעה"חות שוטפים מיו"ר הירוקים יקבל דו"יו .431

 .והוא רשאי לפנות אליהם בכל עניין,  ובכל מוסד אחר על פעילותם

 

 .ר הועד הירוק"ר הירוקים ישמש כיו"יו .531

 שנים וכהונתו מוגבלת לשתי קדנציות רצופות או 4ר היא "תקופת כהונתו של היו .631

 .לשלוש שאינן רצופות

 

. המינוי יאושר על ידי ההנהלה, ל"ר הירוקים ימנה  מועמד מטעמו לתפקיד המנכ"יו .731

המינויים יאושרו על ,ר הירוקים ימנה  את דובר מפלגה ואת מזכיר הסיעה בכנסת"יו .831

ר מטה הבחירות בהם מתמודדים התנועה או "ר הירוקים ימנה את יו"יו.ידי  ההנהלה

 .חבריה

 ' ר המפלגה רשאי לכנס את הועד בכפוף לתנאים המנויים בפרק ה"יו .931

 

 . ר זמני"יבחר תחתיו הועד הירוק יו, ר שנפסקה כהונתו"יו .041

 

כחבר ועדת הביקורת או , כחבר בית הדין, ר המזכירות"ר הירוקים לא יכהן כיו"יו .141

 . ל"כמנכ

 

 

, ר הירוקים"מועמדה השני של הירוקים בבחירות לכנסת ישמש כממלא מקומו של יו .241

 .  אלא אם בחר הועד ממלא מקום אחר

על גבי  חותמת המפלגה או , ל המפלגה במשותף"ר המפלגה ושל מנכ"חתימתם של יו .341

המזכירות רשאית . תחייב ותזכה את המפלגה לכל דבר ועניין, על גבי שמה המודפס

למנות חברים נוספים מבין חבריה או מבין חברי ההנהלה כממלאי מקום קבועים לעניין 

 .זכויות החתימה בשם המפלגה

או במידה שנבצר מהם לחתום /ל ו"בהעדר אחד או שנים מבעלי זכות החתימה הנ .441

, ממלאי המקום הקבועים, יחתמו במקום אחד משניהם או במקום שניהם, בשם המפלגה

נמנעה המזכירות מבחירת ממלא מקום קבוע לעניין זכויות . י המזכירות"שנבחרו ע

 .ר המזכירות כממלא המקום הקבוע"ישמש יו, החתימה

 

 

 בחירת מועמדים לבחירות מוניציפאליות: 'סימן יד
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 יצוות הכרעות מוניציפאל .541

מספר חברי ,ר הצוות " ואת יויהועד הירוק ימנה מבין חבריו  צוות הכרעות מוניציפאל

על דעת הועד הירוק , הצוות ידון ויקבל החלטות מחייבות. הצוות יהיה אי זוגי

:  המנויים להלןםבנושאים המוניציפאליי

אישור של רשימת הישובים אשר בהם יתמודדו מועמדים מטעם  .א

 ;או למועצות שלהם/הירוקים בבחירות לראשי הרשויות המקומיות ו

רשימות , אישור התקשרויות וביטול התקשרויות פוליטיות עם מפלגות .ב

 ;וסיעות אחרות בשלטון המקומי

, מחד, אישור השתתפות והצטרפות לקואליציות בשלטון המקומי .ג

 .מאידך, ופרישה מהן

או , התערבות במקומות ישוב בהם חורגים נציגי הירוקים מעמדותיה .ד

 .שאינם מקיימים את הוראות החוקה והתקנון

 (לא משפטית)סניף הירוקים שנקלע למחלוקת פוליטית /התערבות בתא .ה

או , אשר מקשה באופן ממשי על תפקודה התקין של הירוקים, מהותית

 .פוגע בה פגיעה ממשית

על פיזור מוסדות של סניף אשר חדל , באישור הנהלת המפלגה, להחליט .ו

ולהחליט על קיום , לרבות מזכיר, למנות לו מוסדות זמניים, לתפקד

. בחירות למוסדותיו

את כל הצדדים , בדינו, ישמע צוות ההכרעות, לפני קבלת החלטה .ז

ימסור עליה לנוגעים בדבר וכן , ולאחר שקיבל החלטה, הנוגעים בדבר

. לועד הירוק

לרבות פניה של הועד , פי פניות שיגיעו אליו-צוות ההכרעות יפעל על .ח

. לפי שיקול דעתו, הירוק

אשר יובא לאישור הועד הירוק , צוות ההכרעות יכין נוהל עבודה .ט
 

 המועצות המקומיות והערים השונות  בהם ירוצו, החלטה על המועצות האזוריות  .641

 רשימות מועמדים מטעם מפלגת הירוקים כרשימות עצמאיות או כרשימות משותפות 

נתונות להחלטת צוות ההכרעות המוניציפאלי בהליך שיקבע על ידי המזכירות  ויאושר 

 . יום לפני הבחירות60- י הועד זמן סביר לפני מועד הבחירות המתוכנן ולא פחות מ"ע

 מועמדות לרשימת מועמדים מקומית אפשרית לכל מי שהיה לחבר בירוקים לפחות שנה .741

מועמד חייב להיות תושב באותה רשות בה הוא ,  טרם הבחירות לרשימת המועמדים 

.  פ חוק רשויות מקומיות בחירות"מעוניין להיבחר כל זאת ע
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 :מועמדי הירוקים בבחירות לרשויות השונות  ייבחרו באחת מהדרכים הבאות  .841

 . התא הנבחר יקבע את רשימת המועמדים באותה רשות/ר הסניף"יו .א

הסניף לבקש שינוי /יכולה מזכירות התא, הסניף החליטה/במידה והנהלת התא .ב

לעיל ולהכיל בחירות לרשימת המועמדים בין כל  (א) 148 להליך הקבוע בסעיף 

 .ר שיעמוד בראש הרשימה"מלבד תפקיד היו,הסניף /חברי התא

י "ע תעשה לרשימות לרשויות המקומיות ולראשותן מועמדים רשימת אישור .ג

 .צוות ההכרעות המוניציפאלי

. אשר הוחלט כי בו תועמד רשימת מועמדים, המועמדים יהיו מבין חברי הסניף .ד

 .147 וכפוף להגבלות המנויות בסעיף 

, במידה ונבחרה הרשימה והפכה לסיעה היבחרותה  הינה לכל תקופת הכהונה  .ה

 ו"פ ההנחיות המצויות בפרק ט"במידה ולא נבחרו נציגי הרשימה  הסניף ינוהל ע

ר "י המזכירות כי באותה רשות יעמידו מועמד לראש הרשות ויו"במידה והוחלט ע .ו

הסניף הנבחר מעוניין להתמודד לתפקיד יהיה חייב לצורך ההתמודדות /הרשימה

 .את אישור צוות ההכרעות המוניציפאלי

, הועד יכול להעמיד לצורך התמודדות על ראש רשות מסוימת מועמד מטעמו  .ז

 ברשימה אך ימשיך לכהן 2' הסניף הנבחר יהיה מס/ר הרשימה"במקרה כזה יו

 (ד)148 ' במקרה המתואר ס.כראש הסניף בכל הקשור לניהולו השוטף של הסניף

 .ואילך ישונו בהתאם

 ק אין הגבלה לעניין הוות– ז .Error! Reference source not found' לעניין ס .ח

 .147 ' כמתואר בס

 בערים בהם הוחלט להעמיד רשימת קבמידה ולא מתקיימים תנאי הוות .ט

י "פ הליך שיוחלט ע"י הועד בישיבה מיוחדת וע"מועמדים הרשימה תקבע ע

 25 ' ס'  כפוף לתנאים המנויים  בפרק ג–המזכירות 

 

 סניפים ירוקים/תאים: 'סימן טו

 

הירוקים , ואולם. י המוסדות הארציים שנזכרו לעיל"החלטות הירוקים תתקבלנה ע .941

שיתנו ביטוי לפעילי המפלגה באזורי הארץ ,  תשאף להשתית את פעולתה על סניפים

המפלגה רשאית לקיים תאים ירוקים שיהיו כפופים להחלטות . השונים ובגופים שונים

בעניין , החלטות בעניין הקמת תאים ירוקים ושטחם. מוסדות המפלגה ולתקנון זה

י הועד בכינוסה "י המזכירות ותאושרנה ע"סמכויותיהם ובעניין דרך פעולתם תתקבלנה ע

 .הסמוך להחלטת המזכירות

סניף  ירוק במידה /כל חבר בירוקים יכול לייזום פנייה למזכירות בכוונה להקים תא .051

 .וישות כזו אינה קיימת

 : פ הקריטריונים הבאים"בנוסף הקמת סניף תהיה ע .151
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 בבחירות הארציות שקדמו  מצביעים300או לחילופין ,  מתפקדים50ריכוז של כל  .א

 ובלבד שלא יוקם יותר מסניף אחד  יהא זכאי להתאגד כסניף,לפתיחת הסניף 

 .בישוב

 .הועד הירוק יכול לאשר חריגה מנוהל זה .ב

 

 :פ ההנחיות כלליות הללו"ההתנהלות בתא הירוק תהיה ע .251

 ר הסניף"יו .א

 סניף/ר התא"סניף יעמוד יו/בראש תא .1

סניף יבחר בידי כל חברי המפלגה הרשומים /ר התא"יו .2

חשאיות , שוות, כלליות, ישירותבבחירות , באותה עיר

 . ואישיות

הסניף יכול להיות מי שהינו חבר /ר התא"מועמד ליו .3

 .ותיק

ר לתקופת "תפקיד היו, סניף חדש /כאשר מוקם תא .4

י הועד הירוק על "הכהונה הראשונה יכול להיות מוטל ע

 סניף/אדם שנמצא מתאים וראוי להקים את התא

ר התא  תחל עם אישור המינוי "תקופת כהונתו של יו .5

ר הסניף תוגבל לארבע "כהונתו של יו. י הועד הירוק"ע

לאחר מכן לא יוכל -  שנים10קדנציות רצופות דהיינו 

ההכרעה , לגבי קדנציות לא רצופות. להיבחר לתפקיד

 .הינה בידי הועד הירוק

 

 ("הסניף/נציג התא:"להלן)נציג הסניף לועד הירוק  .ב

הסניף יבחר בידי כל חברי המפלגה /נציג התא .1

, שוות, כלליות, ישירותבבחירות , הרשומים באותה עיר

 . חשאיות ואישיות

הסניף יכול להיות מי שהינו /מועמד לכהן כנציג התא .2

 .חבר ותיק

הסניף /תפקיד נציג התא, סניף חדש /כאשר מוקם תא .3

י הועד "לתקופת הכהונה הראשונה יכול להיות מוטל ע

 .הירוק על אדם שנמצא מתאים וראוי

הסניף תחל עם אישור /תקופת כהונתו של נציג התא .4

 .י הועד הירוק"המינוי ע

ר הסניף יעמדו לבחירה מזכיר הסניף וכמו כן נציגו "בעת בחירת יו .ג

 . סניף לועד הירוק/הנוסף של התא

 סניפי הירוקים /מועדי הבחירות בתאי .ד
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סניפי הירוקים יערכו במקביל בכל /הבחירות בתאי .1

 סניפים /התאים

 :מועד הבחירות הינם .2

כשנתיים ימים מיום הבחירות  .א

 .המוניציפאליות

 .כשנה לפני הבחירות המוניציפאליות .ב

י  "מועד הבחירות המדויק יקבע ע .ג

המזכירות   רשאית לדחות . המזכירות

את מועד הבחירות לסניפים בתקופה 

 .שלא תעלה על שנה אחת

סניף הוא בעל הסמכות הן אל מול חברי הסניף והן אל מול /ר התא"יו .ה

 .הנהלת המפלגה ומוסדות המפלגה האחרים, הועד הירוק

הסניף למנות את בעלי התפקידים הבאים מבין חברי הסניף כל /על התא .ו

הסניף ולצורך העבודה המשותפת /זאת לצורך פעולתו התקינה של  התא

 :עם המפלגה ומוסדותיה

 חברים 5-  תכלול לא פחות מ–סניף /   הנהלת התא .1

גזבר ועוד , מזכיר, כל הסיעה הנבחרת ,ר "בניהם היו

ר במידה ויש למלא את "י היו"שני נציגים שיבחרו ע

 .מכסת החברים כאמור בראשה לסעיף זה

י חברי "סניף יבחר ע/ מזכיר התא–סניף /מזכירות התא .2

סניף בידי כל חברי /ר התא"סניף בבחירות ליו/התא

, ישירותבבחירות , המפלגה הרשומים באותה עיר

מועמד למזכיר . חשאיות ואישיות, שוות, כלליות

. הסניף יכול להיות מי שהינו חבר ותיק/התא

 כאשר שני האנשים – אנשים 3המזכירות תכלול 

מזכירות תהיה . י מזכיר הסניף"הנוספים יבחרו ע

אחראית על רישום החברים עריכת הבחירות ועוד 

 .ותעמוד אל מול מזכירות המפלגה

יישא , סניף /י הנהלת  התא" יבחר ע–סניף /גזבר התא .3

סניף /באחריות ההתנהלות הכספית התקינה של התא

 .ח המפלגה וגזברה"ויעמוד בקשר עם רו

 : הסניף/כמו כן תמנה הנהלת התא .4

יעמוד בקשר עם - סניף/דובר לתא .א

 דובר המפלגה

 יעמוד בקשר עם –אחראי אינטרנט  .ב

 מנהל האינטרנט של המפלגה
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 יעמוד –מתפקדים /אחראי מתנדבים .ג

בקשר עם אחראי המתנדבים של 

 המפלגה ועם אחראי המתפקדים

 יעמוד אל מול –אחראי ניהול קמפיין  .ד

מנהל הקמפיין של המפלגה בעת 

 .הצורך

 

 

פורומים : 'סימן טז

 פורומים .351

היוזמת ומקיימת פעילות בנושא מסוים או על פי , פורום הינו קבוצת פעולה של חברי המפלגה

. שותפות גיאוגרפית מסוימת ומבקשת להשפיע על עמדות המפלגה בנושא זה

 :הקמת פורום תעשה בשתי הדרכים הבאות .451

 הועד הירוק החליט על הקמת פורום מסוים על פי צרכי המפלגה   .א

קבוצה . רשאים להקים פורום, כל מאה חברי מפלגה המעוניינים בכך .ב

בצירוף חתימות , ל המפלגה"תודיע על כך למזכ,המבקשת להקים פורום

ל המפלגה יודיע לועד הירוק על הקמת הפורום בישיבה "מזכ. המבקשים

הקמת פורום בדרך זו אינה מצריכה . הקרובה שלאחר קבלת ההודעה

אולם אם נתבקשה הצבעה למניעת הקמת הפורום על , אישור ההנהלה

הצביעו רוב חברי . תתקיים הצבעה שכזו, ידי מי מחברי הועד הירוק

ל המפלגה ליוזמי הפורום "יודיע מזכ, הועד הירוק כנגד הקמת הפורום

. כי המפלגה לא אישרה את הקמתו

 

 

חברות בפורום  .551

.  להצטרף אליו, העומד בתנאי הסף של הפורום, זכאי כל חבר מפלגה, משהוקם פורום

 

סמכויות וזכויות פורום  .651

ליזום דיונים הנוגעים לתחום פעילותו ; פורום מוסמך ליזום ולקיים פעילות בקרב חבריו

. להיות מיוצג בישיבות הועד הירוק ; בועידת המפלגה ובהנהלתה

 

ניהול פורום ונציגיו  .751

ר הפורום יהווה את נציגו של "יו. ר הפורום "חברי הפורום יבחרו את יו .א

ר הפורום יהיה "מועד הבחירות ליו. הפורום בישיבות הועד הירוק

 . ו"פ פרק ט"במקביל למועדי הבחירות בסניפים ע
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כל עוד הוא שומר על דרך , הפורום רשאי לנהל את ענייניו הפנימיים .ב

. ופועל בהתאם לתקנון המפלגה, התנהלות דמוקרטית

 

תקציבי פורומים  .851

בהתאם למספר חבריו , הנהלת המפלגה תוכל לאשר תקציב לפעולתו של פורום מסוים

או , לא אושר תקציב פעולה שנתי לפורום. ולמשקל הציבורי שמייחסת ההנהלה לפעילותו

יוכל הפורום להגיש בקשות למימון , אושר תקציב והפורום מבקש לקבל הקצבה נוספת

. ל המפלגה וזה יכריע לגביהן"פעולות מסוימות למזכ

 

 בחירות מועמדים לתפקידים ציבוריים אחרים: ח "סימן י

 

 . י המזכירות"אופן הבחירה של מועמדים לתפקידים אחרים ייקבע ע .951

 

 ןההחלטה הסופית תהיה בידי המזכירות עצמה או בידי מי שהוסמך על ידה לעניי .061

. זה

 
 

 עובדי הירוקים: ' סימן יט

מעביד בינו לבין -עובד הירוקים לעניין זה הוא כל מי שמתקיימים יחסי עובד .161

 . הירוקים

אשר רשאי , ל הירוקים"עובדי הירוקים יהיו כפופים מבחינה ארגונית למזכ .261

 .לפרסם נהלי עבודה מחייבים

 

 הצגת מועמדות לתפקיד נבחר .461

עובד מפלגה לא יציג מועמדות לאחד התפקידים המופיעים להלן אלא אם השעה  .א

לפני הצגת המועמדות ועד לאישור , ויצא לחופשה ללא שכר, את עצמו מעבודתו

 –תוצאות הבחירות בידי ועדת הבחירות 

רשימת , הירוקיםר "יו: ידים הבאיםקתחול על מועמדות לתפ (א)164 ' הוראת ס .ב

נציגים נבחרים בשלטון , חברי הועד הירוק, הירוקיםל "מזכ, הירוקים לכנסת

רשימת הירוקים לרשות כל , ר סניף"יו ,יושבי הראש בפורומים השונים, המקומי

 .שהיא

י הדין הכללי "לא יציג מועמדות לאחד התפקידים המפורטים כל אדם אשר עפ .ג

 .במקביל לעבודתו, נאסר עליו לכהן באחד התפקידים הנדונים

:  לעניין הצגת מועמדות פירושה אחד משלושת אלו לפי המוקדם מביניהם .ד

 ;רישום בפני ועדת הבחירות בדבר הצגת מועמדות .1
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משלוח מכתב או בקשה פומבית מחברי הירוקים לתמוך במועמדות  .2

 ;לתפקיד

 .הכרזה פומבית על הצגת מועמדות לתפקיד .3

 

 הגבלת שימוש באמצעי ומתקני הירוקים .561

בציוד או במאגרי מידע של , הירוקיםלא יעשה עובד הירוקים כל שימוש במתקני  .א

הירוקים כדי לקדם את מועמדותו או כל מועמדות אחרת לתפקיד כלשהו 

 .כדי לקדם מועמדות כאמור, כמו כן לא ייעזר עובד בעובד אחר. בירוקים

מידע או סיוע  לקבל כל, אין באמור לעיל כדי למנוע מעובדים המציגים מועמדות .ב

 .אותו מעמידה מפלגת הירוקים לרשות כל המועמדים, אחר

ייצוג הולם - ' פרק כ

 . לכל אחד מהמינים במוסדות המפלגה40%יובטח ייצוג בשיעור של  .661

חלה גם ביחס לכל , 166 הבטחת הייצוג כאמור בסעיף , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .761

 .(ר המפלגה"לא כולל יו)חמישייה ברשימת המפלגה לכנסת 

 

הוראות מעבר : ' סימן כא

הינו הגוף המנהל של המפלגה ומורכב מהחברים המייסדים בתוספת "- ועד ירוק זמני" .861

 .י הועד הירוק "חברים שאושרו ע

 .כניסתו לתוקף של תקנון זה הוא מיום אישורו בועד הירוק הזמני  ואצל  רשם המפלגות  .961

פ החלטת הועד הירוק "פ תקנון זה והבחירות להם יערכו ע"איוש מוסדות המפלגה ע .071

 . פ תקנון זה"הנבחר ע

למען הסר ספק בתקופת הביניים שבין כניסתו לתוקף של תקנון זה לבין עריכת הבחירות  .171

 .    הגוף הקובע לכל נושא ועניין הינו הועד הירוק הזמני' ,על פי פרק יב

 


