תקנון מפקד וחברות

תקנון מפקד וחבורת
א .הגדרות
 .1בתקנון זה:
כל מי שמבקש בכתב ידו ,על גבי טופס ההתפקדות של המפלגה ,או בטופס
מקוון ,התקף במועד הרלבנטי ,מבקש להתקבל כחבר מפלגה ,הכל

"מתפקד"

בהתאם להוראות תקנון זה ,ובקשתו טרם אושרה או נדחתה .על
התפקדות למפלגה יחולו בראש ובראשונה הוראות חוקת המפלגה.
"מינהל
וחברות"

מפקד האגף במפלגה ,שבין היתר ,מרכז ,מבצע ,רושם ,ומטפל במפקד ,תקינות
ומהימנות המפקד ,רישום החברים והכנת ספר הבוחרים .האגף אחראי,
יחד עם גזברות המפלגה ,על גביית דמי החבר בהתאם להוראות תקנון זה.

חבר

מתפקד המקבל עליו את הוראות חוקת המפלגה ודין מוסדותיה ,שבקשתו
אושרה ושמו נכלל בספר בוחרים סופי לקראת בחירות כלשהן .זכות חבר
לבחור ולהיבחר כפופה להוראות החוקה והחלטות המוסדות ותקנוני
המפלגה הנקבעים מעת לעת ,ומותנות בכך שדמי החבר שולמו כסדרם.

טופס התפקדות

הטופס ,לרבות טופס מקוון ,אשר יוכן על ידי מינהל המפקד והחברות,
בהתאם לתקנון זה אותו ימלא ועליו יחתום מי שמבקש להיות חבר
מפלגה.

אמצעי תשלום

כל אחד מאלו :הרשאה לחיוב חשבון (חתומה ומאושרת ע"י הבנק) ,או
כרטיס אשראי בלבד ,למעט באיגוד שיתופי כמפורט בסעיף  11להלן.
יובהר כי כרטיס חיוב נטען אינו נכלל בהגדרה זו.

היום הקובע

המועד שייקבע ע"י מוסד מוסמך של המפלגה ,כמועד אחרון להגשת או
הגעת טפסי התפקדות למנהל ,כולל אמצעי תשלום מלא וכל צרופה אחרת
הנדרשת בתקנון זה ,בקשר להליך מסוים של בחירות פנימיות .מי שטופס
ההתפקדות שלו הגיע למינהל לאחר אותו מועד  -לא יהיה רשאי לקחת
חלק באותו הליך בחירות.

בעל זכות בחירה

חבר ,או מי שהתפקד ,התפקדותו אושרה כדין ושילם את דמי החבר או מי
שחידש את חברותו במפלגה עד היום הקובע ,ועמד בדרישות החוקה
ותקנון הבחירות הרלוונטי באשר לתקופת החברות המינימלית הנדרשת

לצורך מימוש הזכות לבחור.
ספר בוחרים ראשון

רשימת כל בעלי זכות הבחירה כדין נכונה ליום הקובע ,שתוכן ותופץ ע"י
המינהל בהתאם להנחיות ועדת הבחירות המרכזית במערכת הבחירות
הרלוונטית.

ספר בוחרים סופי

הרשימה סופית שאינה ניתנת לשינוי של כל חברי המפלגה הזכאים
להצביע בבחירות המסוימות שבשלן הוצא הספר.

ב .ביצוע המפקד
.2

ניהול המפקד

פרסום קיומו של .3
המפקד
טפסי .4
הפצת
התפקדות

אופן ההתפקדות

.1

א .מתפקד יעביר את טופס ההתפקדות למשרדיה המרכזיים של
המפלגה ,בימי העבודה הנהוגים במפלגה.
ב .ניהול המפקד יתבצע ע"י מינהל מפקד וחברות.
המינהל יהיה אחראי להפצת המידע בדבר קיומו של מפקד למפלגה
בקרב הציבור הרחב ובקרב חברי המפלגה.
המינהל יכין טפסי התפקדות ויעמידם לרשות חברי המפלגה ולרשות
כל מי שמעוניין להתפקד למפלגה .המינהל יהיה רשאי להפיץ את
טפסי ההתפקדות באמצעות בית מרכז המפלגה ,הסניפים ,המחוזות
ואתרי האינטרנט ,ללא הגבלת זמן.
המבקש להתקבל כחבר מפלגה ,ימלא את טופס ההתפקדות,
המתפקד יהיה חייב לציין בטופס ההתפקדות את שמו ,שם
משפחתו ומספר תעודת הזהות שלו ,ויעבירו למינהל מפקד
וחברות בצרוף אמצעי תשלום או באמצעות מילוי טופס מקוון
באינטרנט .טפסים שיועברו שלא באמצעות האינטרנט יהיו
חתומים בחתימת ידו של המתפקד.

מסירת
התפקדות

טפסי .6

קבלת
התפקדות

טופס .7

טפסי התפקדות יימסרו ידנית לידי המינהל או יישלחו אליו
התפקדות באמצעות הדואר למשרדיה הראשיים של המפלגה או
יועברו באמצעות הפקס או באמצעות התפקדות מקוונת באתר
האינטרנט של המפלגה ,והכל כפי שיפורט באתר האינטרנט של
המפלגה ,מעת לעת.
אין בקבלת טופס התפקדות על ידי המינהל משום אישור התפקדות
חברותו של המתפקד המפלגה ,רק פרסום שמו בספר הבוחרים הסופי
לקראת בחירות מסויימות יהווה ראיה לכך.

.8

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ,בכל עת בה יתברר שפרטים
שהמתפקד מסר בטופס ההתפקדות שלו ,אינם נכונים מסיבה כלשהי
או אינם קריאים או שאמצעי התשלום שלו לא כובד ,או שאמצעי
התשלום שלו היה חסר – יראו אותו כמי שבקשתו להתקבל כחבר

אחריות המתפקד

בטפסי .9
הטיפול
התפקדות ובבקשת
התפקדות

המפלגה נדחתה .האחריות לכך מוטלת על החבר בלבד.
א .מינהל מפקד וחברות יבדוק כל טופס ו/או בקשת הצטרפות
מקוונת בהתאם להוראות החוקה ,הוראות תקנון זה ,נהלים
פנימיים וכל דין אחר .הבדיקה תתבצע ככל הניתן בסמוך למועד
הגעתו למנהל ,אך במידת הצורך גם במועד מאוחר יותר –
לרבות לאחר גביית דמי החבר.
ב .נמצא במסגרת הבדיקה כי יש לדחות את הבקשה – יראו אותו
כמי שבקשתו להתקבל כחבר המפלגה נדחתה.
ג .המינהל יקבל כל טופס התפקדות ויוודא ,יחד עם המתפקד או

ד.

השליח ,את קיומם של אמצעי התשלום לצד טפסי ההתפקדות.
המינהל יחתים כל טופס התפקדות בחותמת "נתקבל" הכוללת
את התאריך בו נתקבל הטופס ואת שם מקבל הטופס.
במקרה בו מגיע טופס התפקדות באמצעות הדואר – יוודא
המינהל את צמידות אמצעי התשלום לכל טופס התפקדות
ויחתים כל טופס התפקדות בחותמת "נתקבל" הכוללת את
התאריך בו נתקבל הטופס ואת שם מקבל הטופס.

ה .במקרה בו מגיע טופס התפקדות באמצעות הדואר ,בלא שצורף
לו אמצעי תשלום ,או שצורף לו אמצעי תשלום חסר – יוחזר
הטופס למתפקד באמצעות הדואר ,ללא דיחוי ,תוך ציון מפורש
של סיבת ההחזרה לצד חותמת "נתקבל" ופרוט הדרכים
העומדות בפני המתפקד להתפקדות נכונה או לערער על
ההחלטה.
ו .לאחר שטופס התפקדות נבדק ונמצא תקין ואמצעי התשלום
ימצא תקין – יגבה המינהל את דמי החבר על ידי אמצעי
התשלום שצורף.
ז .בקשת הצטרפות באמצעות האינטרנט או טופס התפקדות אשר
נמצא בלתי תקין – יוחזר ,יחד עם אמצעי התשלום ,לידי
המתפקד ,על די משלוחו בדואר (ככל הניתן ,ובכפוף לציון מען
מלא על גבי הטופס) ,בצרוף דברי הסבר על סיבת ההחזר ועל
הדרכים העומדות בפני המתפקד להתפקדות נכונה או לערעור
על ההחלטה ,הכל בהתאם לאמור בתקנון זה.
ח .נפסלה בקשת חבר להצטרף למפלגה לאחר שנגבו דמי החבר –
לא יוחזרו דמי החבר ששולמו ,אלא בנסיבות חריגות.
איחוד בהגשת טופס  .11היה וטופס התפקדות ובכלל זאת אמצעי תשלום ,הגיע למינהל
מפקד וחברות ,לאחר היום הקובע – לא ייכלל שמו של המתפקד
התפקדות
מתפקד

בספר הבוחרים שיונפק לקראת הליך הבחירות המסויים.
שנגרע  .11מתפקד אשר שמו הופיע בספר בוחרים הראשוני ,ובמועד לאחר

פרסום ספר הבוחרים הראשוני ולפני פרסום ספר הבוחרים
מספר הבוחרים בין
הסופי ,התברר כי יש לגרוע את שמו של אותו מתפקד מן הספר
מועד פרסום הספר
– תישלח אליו ע"י המינהל ,ללא דיחוי ,הודעה בכתב ,אשר
לפרסום
הראשון
תפרט את הסיבה לגריעתו מן הספר ואת הדרכים העומדות
הספר השני
בפניו לערעור על ההחלטה ,הכל בהתאם לאמור בתקנון זה.
 .12ספר הבוחרים שיוכן על ידי המינהל יהיה מעודכן בהתאם לתקופת
תקופת האכשרה
החברות המינימלית הנדרשת לצורך מימוש הזכות
לבחור או הזכות להיבחר ,על פי חוקת המפלגה ,תקנוניה
והחלטותיה.
גובה דמי החבר  .13א .הזכות לבחור ולהיבחר ,על פי חוקת המפלגה ,כרוכה ומועד
התשלום בתשלום דמי חברות מלאים למפלגה.
ומועד התשלום
בהתאם לכך נקבע בזאת כי כל חבר מפלגה ישלם דמי חבר
למפלגה בשיעור קבוע כמפורט להלן :
א .נבחרי ציבור בשכר (שרים ,חברי-כנסת) ישלמו דמי חבר
בשיעור של  .₪ 711ראשי רשויות ישלמו דמי חבר
בשיעור של .₪ 311
ב .נבחרים ללשכה ישלמו דמי חבר בשיעור של .₪ 311
גמלאים וצעירים בסך .₪ 181
ג .נבחרים לועידה ישלמו דמי חבר בשיעור של .₪ 181
גמלאים וצעירים בסך .₪ 121
ד .דמי חבר שנתיים יהיו בשיעור של  .₪ 71דמי החבר
לצעירים עד גיל  ,21גמלאים יהיו בשיעור של .₪ 11
ב.

התשלומים הנקובים לעיל יהוו תשלום דמי חבר עד ל31-
לחודש דצמבר הקרוב שלאחר מועד ההתפקדות ,בכפוף

לאמור בסעיף (17ב) להלן.
ג .דמי החבר ישולמו על ידי החבר בשיעור החל עליו על פי
תקנון זה ,בתשלום אחד ,מראש ,וזאת במועד ההתפקדות
או במועד שנקבע בתקנון זה לחידוש תשלום דמי החבר ,לפי
העניין.
תשלום דמי חבר על  .14חברי קיבוצים שיתופיים בלבד או חברי קיבוצים שיחתמו על הצהרה
אישית בכתב לפיה אין הם מנהלים חשבון בנק פרטי כלשהו בבנק,
ידי קיבוצים
יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת ,על ידי מתן הוראה
בכתב לגזברות הקיבוץ לחייב את תקציבם בדמי החבר .גזברות
הקיבוץ תדאג ,על אחריותה ,לחייב אישית את תקציבו של החבר
המתפקד ולהעבירו למפלגה בצירוף טופס הוראת חיוב.
אופן הגביה ואמצעי  .11א .דמי חבר ישולמו על ידי המתפקד או על ידי החבר באופן אישי,
או באמצעות אמצעי תשלום של בן משפחה מדרגה ראשונה
התשלום

ב.

אשר המתפקד או החבר סמוך על שולחנו (בן זוג ,הורה ,בן  ,אח)
ובלבד שצורפה לאמצעי התשלום הצהרה חתומה על ידי
המתפקד או החבר בדבר היות אמצעי התשלום שצורף על ידו
שייך לבן המשפחה ,תוך ציון הקרבה ביניהם.
להסרת כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור על תשלום דמי חבר
באמצעות כסף מזומן ,המחאות ,המחאות דואר ,המחאות
בנקאיות ,כרטיסי חיוב נטענים או כל ממסר אחר .כמו כן
אסורה גביית דמי חבר בדרך של ניכוי משכר עבודה או בכל דרך
אחרת של גבייה מרוכזת ,למעט ההסדר הקבוע בסעיף  14לעיל.

ג .תשלום דמי חבר באמצעות הרשאה לחיוב חשבון תתאפשר רק
באמצעות מסירת טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום ומאושר על
ידי הבנק .בקשה להצטרף למפלגה ללא חותמת בנק תידחה.
למען הסר ספק ,יובהר כי האחריות להסדיר את ההרשאה
מוטלת באופן בלעדי על החבר.
 .16א .הנתונים המצויים בידי המינהל הם הנתונים הקובעים לכל דבר
ועניין הנוגע למפקד ,כל עוד לא המציא החבר או המתפקד,
למינהל ,הודעה בכתב ,בדבר עדכון נתונים אלו.
אישור
המצאת
למקום מגורים

ב.

ג.

חידוש דמי חבר

במקרה של אי התאמה בין הנתונים המצויים בידי המינהל
לנתונים שנמסרו על ידי החבר או המתפקד ,או במקרה של אי
התאמה בין שם החבר או שם המתפקד לשמו של בעל אמצעי
התשלום – תחול חובה על החבר או המתפקד להמציא ,לבקשת
המינהל ,אישור מתאים ממשרד הפנים ,או צילום תעודת זהות
או תעודת עולה על פי דין ,כשהוא חתום על ידי החבר או
המתפקד המצהיר על נכונות הצילום ,לשם ישוב אי ההתאמה.
אימת מנהל מפקד וחברות את פרטי המתפקד ו/או החבר אל
מול מרשם האוכלוסין ונמצאה אי התאמה – יקבע לכל דבר

ועניין הרישום במרשם האוכלוסין ,אלא אם נקבע אחר בתקנון
ספציפי.
 .17א .החל משנת  2111המועד לחידוש דמי החבר ,יהיו שנתיים
וקלנדריים וזאת מיום התפקדות החבר ,חברים שהתפקדו לפני
 ,1.8.2114חידוש החברות יהא בכל  31בדצמבר בלא קשר למועד
התפקדות החבר למפלגה.
ב מי שהתפקד למפלגה בין המועדים  1באוגוסט ועד  31לדצמבר
 ,2114יחול המועד לחידוש תשלום דמי החבר שלו ב –
ג.

31.12.2111
כל עוד לא שולמו דמי החבר לא יהיו לחבר זכויות ובכלל זאת

ד.

הזכות לבחור ולהיבחר.
חידוש תשלום דמי החבר הינו אוטומטי ,ולא תישלח על כך

הודעה מיוחדת לחברים.
ה .יוקם צוות ועדת חריגים ,בראשות יו"ר ועדת הכספים ,גזבר
המפלגה ,ראש אגף מפקד ,לבחינת פניית חברים ו/או אגודות
שיתופיות ביחס להקלות ו/או גביית תשלום בשונה מהאמור
בתקנון זה ,החלטות הצוות יובאו לאישור מזכירות הלשכה.
אין החזר דמי חבר  .18להסרת כל ספק מובהר בזאת כי לא יוחזר תשלום חלק יחסי מדמי
החבר השנתיים ,ולא יתבצע כל החזר יחסי מדמי החבר ,אף במקרה
יחסיים
של פרישה או הרחקה ,מכל סיבה שהיא ,מחברות במפלגה.
עדכון שעורי תשלום  .19כל שינוי בשעורי תשלום דמי החבר ומועדי תשלומו לא ייעשה אלא
בהחלטת ועידת המפלגה ,מרכז המפלגה או לשכת המפלגה.
דמי חבר
התפקדות  .21המינהל רשאי לקבוע נוהל מיוחד להתפקדות למפלגה באמצעות אתר
נוהל
האינטרנט.
אתר
באמצעות
האינטרנט
מועד תחילת תקנון  .21כל האמור בתקנון זה ,ובכל זה שעורי תשלום דמי החבר כפי שנקבעו,
יחולו על כל חברי המפלגה ,בהתאמה ,החל מיום אישור תקנון זה
זה
 .22חבר מפלגה המשלם את דמי החבר כסדרם ,או המחדש את תשלום
חידוש חברות
דמי החבר ,לא יהיה חייב למלא ולהגיש שוב את טופס התפקדות
למינהל ,אלא אם נדרש לעשות זאת על ידי המינהל.
במפלגה  .23המינהל יפעל על מנת לערוך ,מעת לעת ,הצלבה של רשימת אחרת
חברות
החברים אל מול רשימות החברים במפלגות אחרות .נמצא כי חבר
אחרת
נרשם ביותר ממפלגה אחת – ייגרע שמו מרשימת החברים.
אימות נתונים ועדכון  .24א .המינהל יפעל על מנת לאמת ולעדכן ,מעת לעת ,את נתונים פרטי
המתפקדים ו/או החברים באמצעות משרד הפנים.
ב .בכל מקרה של סתירה בין הפרטים שבידי המפלגה
לנתוני משרד הפנים – יעודכנו פרטי החבר על פי המידע
שיימסר על ידי משרד הפנים.
ג.

הודיע משרד הפנים כי פרטי המתפקד אינם נכונים –
יעשה המינהל ניסיון על מנת לתקן הפרטים – לא
הצליח ,יראו במתפקד כמי שבקשתו להתפקד נדחתה

ג .אי תשלום דמי חבר וחידוש חברות
הפסקת
לבחור

הזכות .21

חברות .26
הפסקת
מפלגתי
במוסד
בשל אי תשלום

חבר שלא חידש את תשלום דמי החבר במועד שנקבע לכך – לא יהיה
רשאי להצביע ,לבחור ולהיבחר ,וזאת החל מן היום שנועד לחידוש
דמי החבר.
חבר שלא חידש את תשלום דמי החבר לאחר תזכורת בכתב
שנשלחה לו על ידי המינהל ,במועד שנקבע בתזכורת זו כארכה
לביצוע התשלום ,תיפסק חברותו בכל מוסד מפלגתי אליו נבחר

דמי חבר לאחר
תזכורת
אי הוצאה משורות .27
המפלגה בגין אי
תשלום דמי חבר
תזכורת .28
משלוח
ע"י
והודעה
המינהל

ובו הוא מכהן ,וזאת החל מן המועד שנקבע באותו תזכורת
לביצוע התשלום.
לא יוצא חבר מן המפלגה בגין אי תשלום דמי חבר ,אלא אם הודיע
בכתב ,למינהל ,על פרישתו מן המפלגה או אם הוצא מן המפלגה
בדרכים הקבועות לכך בחוקה .זאת ,בכפוף לאמור בסעיף  23לעיל.
א .המינהל ישלח תזכורת בכתב לכל חבר שלא חידש את תשלום דמי
החבר במועד ,למעט לאלו שביטלו את אמצעי התשלום.
ב.

ג.
ד.

זכויות .29
חידוש
חידוש
לאחר
תשלום דמי החבר

המכתב יכלול הודעה בדבר הפסקת זכותו של החבר להצביע,
לבחור ולהיבחר ,וכן התראה בדבר הפסקת החברות במוסד
מפלגתי במקרה של אי חידוש התשלום על אף ולאחר התזכורת
הכלולה במכתב .
לאחר משלוח ההודעות תופסק חברותו תוך  41ימים מיום
משלוח התזכורת.
המינהל ידאג לביצוע רישום ברור ונבדל במחשב ,של חברים שלא
חידשו את תשלום דמי החבר ואשר זכויותיהם פסקו בהתאם
להוראות החוקה ותקנון זה.

א .חבר שזכויותיו פסקו בשל אי תשלום דמי חבר ,וחידש את
תשלום דמי החבר – יהיה זכאי להצביע ,לבחור ולהיבחר ,וזאת
מיום חידוש תשלום דמי החבר על ידו והילך .רואים את יום
חידוש תשלום דמי החבר כיום ההצטרפות למפלגה .אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוקה או מהוראות תקנון
בחירות ספציפי ,בדבר תקופת חברות מינימלית כתנאי לזכות
כאמור.
ב .חבר שפסקה חברותו במוסד מפלגתי בשל אי תשלום דמי חבר,
וחידש את תשלום דמי החבר – רשאי יהיה להציג את מועמדותו
למוסד מפלגתי כלשהו רק בסיום תקופת הכהונה של אותו מוסד
ממנו יצא ,והוא לא יוכל לשוב ולהיות חבר באותו מוסד באותה
תקופת כהונה של אותו מוסד.

ד .עררים
הזכות להגיש ערר

א .כל מי שרואה עצמו נפגע מכל החלטה שהיא שניתנה על ידי בעל
סמכות על פי תקנון זה ,יהיה זכאי להגיש ערר על החלטה זו,
ב.

למוסד לבירור עתירות.
עררים על הכללה או אי הכללת שמו של אדם בספר הבוחרים ,לא
יאוחר מן המועד שייקבע לשם כך בתקנון הבחירות הנודע לעניין
ולגוף שנקבע באותו תקנון.

ב.

ג.
ד.

עררים על הכללה או אי הכללת שמו של אדם בספר הבוחרים ,לא
יאוחר מן המועד שייקבע לשם כך בתקנון הבחירות הנודע לעניין
ולגוף שנקבע באותו תקנון.
ערר יוגש בכתב ,בחתימתו האישית של כל עורר או בא כוחו
ובצירוף צילום של תעודת הזהות.
עררים על הודעות המינהל בדבר הפסקת זכויות עקב אי תשלום
דמי חבר ,כמפורט בפרק (ד) לתקנון זה ,יוגשו לבית הדין של
המפלגה לא יאוחר מ 31-ימים לאחר משלוח הודעת המינהל.

