
 1  םתקנון מפלגת הירוקי

  
  לאיכות הסביבה והחיי� בישראל –תקנו מפלגת הירוקי� 

  
  

  כללי: 'סימ� א
  

תהא מיו� ") הירוקי�: "להל�( לאיכות הסביבה והחיי� בישראל –מפלגת הירוקי�  .1
  ").המפלגה: "להל� (1992�ב"התשנ, על פי המוגדר בחוק המפלגות" מפלגה"רישומה ל

  .תפעל על פי האמור בתקנו� זה" הירוקי�" .2
  

שיש בו התייחסות , בכל מקו� בתקנו� זה. תקפיד על שוויו� בי� המיני�" קי�הירו" .3
  .הכוונה היא לזכר או לנקבה, למועמד או לנושא תפקיד בלשו� זכר, לחבר

  
הכוונה היא למפלגת , תקנו� זה שנעשה בו השימוש במילה מפלגהבבכל מקו�  .4

 . לאיכות הסביבה והחיי� בישראל–" הירוקי�"

  
�הכוונה היא לסני� הירוקי� , ו� זה שנעשה בו השימוש במילה תא בכל מקו� בתקנ .5 

  ולהיפ$
  

  מטרות: 'סימ� ב
  

את חלוקת התפקידי� , את כללי החברות בירוקי�, בכפו& לכל די�, תקנו� זה מסדיר .6
את דרכי קבלת ההחלטות , את פעולת מוסדותיה ונציגיה, והסמכויות בי� מוסדותיה

ואת הכללי� שיחולו , רות הפנימיות למוסדותיה ולנציגיהאת הליכי הבחי, וההכרעות בה�
 . על עובדיה

 

 :מטרותיה של המפלגה ה� אלו .7

  
ולהעמידו על סדר היו� " הגנת הסביבה"ו" איכות הסביבה"לקד� את נושא   .א

  .לחנ� לאיכות סביבה. הציבורי
, החי והצומח מפני פגיעת בני אד�, להגביר את המודעות לשמירה על הטבע  .ב

  .ומפעלי� תעשייתיי�, רשויות
, של האד�, שמירה על מרחב המחיה, בי� היתר, לפעול לחקיקת חוקי� שעניינ�  .ג

וליישמ� ואכיפת� של החוקי� הקיימי� במדינת ישראל בנושאי� , החי והצומח
  . אלו

   ניקיו� כפיי� שלטוני ולהלח� בשחיתות, לפעול למע� הגברת השקיפות  .ד



 2  םתקנון מפלגת הירוקי

  
  
  

  חברות: 'סימ� ג
 

 כללי

, המצטר� מרצונו לירוקי� ומתקבל על ידי המוסדות המוסמכי�,  ומעלה17יל כל אזרח מג .8
הפוליטיי� , המודיע כי הוא מקבל את עקרונותיה הרעיוניי�, אינו חבר במפלגה אחרת
והחלטות מוסדות הירוקי� , ומתחייב לשמירת הוראות התקנו�, והארגוניי� של הירוקי�

 .�הירוקי חבר הוא � שיל� את דמי החבר ואשר

  
תאשר או תדחה קבלת , מזכירות הירוקי� תפקח על רישומ� של חברי� חדשי� למפלגה .9

 .ותקבע נהלי� הנוגעי� לעניי� זה, מועמדי� כחברי�

  
וישל� את דמי , ימלא ויחתו� על טופס בקשה להצטרפות , המבקש להצטר& למפלגה .10

הוראת , יהתשלו� יהיה באמצעות כרטיס אשרא. ההצטרפות ודמי החברות התקופתיי�
, המשל� את דמי החברות באמצעות כרטיס אשראי. המחאה אישית בלבדקבע בבנק או 

. מדי שנה בשנה, מצהיר כי הוא מעוניי� שתשלו� דמי החברות יתחדש באופ� אוטומטי
  .החבר יהיה רשאי לבטל הוראה זו בכל עת

  דמי חבר

י "ע, די פע� בפע�מ, החלטה על גובה דמי ההצטרפות ודמי החברות התקופתיי� תתקבל .11
תקופת החברות תחושב מרבעו� עד הרבעו� המקביל , בעת הצטרפות חבר   .המזכירות

  .בשנה שלאחר מכ� 
    

לא יראו אד� המשל� את דמי , למרות האמור. תשלו� דמי החבר עבור אד� אחר אסור .12
 .כמי ששיל� עבור אחר, החבר עבור ב� משפחה מדרגה ראשונה

 במש� שנה קלנדרית שלמה לא יהיה רשאי לבחור או להיבחר חבר שלא ישל� דמי חברות .13
וזאת , בבחירות פנימיות עד אשר שיל� את דמי החבר לשנה בה מתקיימות הבחירות

 .בכפו& להוראות בדבר תקופת ההכשרה

ג� לאחר שנשלחה אליה� דרישה אישית , שלא שילמו דמי חבר, חברי מוסדות הירוקי� .14
חברות� במוסדות תושעה וה� לא יהיו זכאי� , ה שנהלתשלו� דמי חבר של אות, בכתב

לבחור ולהיבחר במוסדות הירוקי� או בסניפיה עד אשר יוסדר חוב� בגי� השני� שבה� 
 .החל מיו� חברות� במוסד, לא שולמו דמי החבר
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בנוס� על הדרישה הכללית , לא יושעה חבר מוסד מחברותו במוסד אלא לאחר שנשלחה לו .15
ובה הודעה המזהירה אותו מפני , התראה אישית,  חבר מפלגההנשלחת לכל, לתשלו�
 .אלא א� יוסדר החוב עד למועד הנקוב בתקנו�, השעיה

  
  
  

  דחיית חברות/אישור
  

במקרה . מזכירות הירוקי� או מי שהוסמ$ מטעמה רשאי� לדחות את בקשת ההצטרפות .16
חברות יועברו למבקש נימוקי ההחלטה ויוחזרו לו דמי ההצטרפות ודמי ה, כזה

  . התקופתיי� ששיל�
י המזכירות רשאי להגיש ערעור "מי שביקש להצטר� לירוקי� ובקשתו נדחתה ע  .א

על ההחלטה תו� שלושי� יו� מיו� שנשלחו אליו בדואר רשו� ההחלטה 
  . ערעורו יידו� בבית הדי�. ונימוקיה

ייחשב ,  את בקשת ההצטרפות– המזכירות או מי שהוסמ$ מטעמה –אישרו   .ב
חבר הירוקי� מהיו� שבו הגיעו הבקשה ודמי ההצטרפות למשרדי המצטר& ל

 .הירוקי�

  
חברה במפלגה אחרת המעוניי� בהצטרפות . חבר בירוקי� לא יהיה חבר במפלגה אחרת .17

חבר . הצהרה בעניי� זה תיכלל בטופס הבקשה להצטרפות. לירוקי� יסתלק מחברותו זו
קד בשנה זו למפלגה אחרת או שלא ישל� דמי חברות במש� שנה קלנדרית שלמה והתפ

לא יהיה זכאי , ולאחר מכ� חזר ושיל� דמי חבר למפלגה, שהתפקד במקביל לשתי מפלגות
או הודעתו /לבחור או להיבחר עד שתחלו� שנה נוספת ממועד חידוש חברותו במפלגה ו

 למפלגה על ביטול חברותו במפלגה אחרת 

  
וזאת ,  על רצונו בהפסקת החברותא� הודיע בכתב, חברותו של חבר בירוקי� מתבטלת .18

 . מיו� שבו הגיעה ההודעה הכתובה למשרדי הירוקי�

  
א� לא יעמוד בחובת תשלו� דמי החברות , חברותו של חבר בירוקי� תתבטל .19

נוהלי הפסקת החברות במקרה זה ייקבעו על ידי המזכירות או על ידי מי . התקופתיי�
שאי לערער על ההחלטה וערעורו יידו� מי שחברותו בירוקי� בוטלה ר. שהוסמ$ מטעמה

 . בבית הדי�

  
 הפסקת חברות

  :הפסקת חברות תיעשה על ידי .20
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 ההודעה תיעשה באמצעות פניה. הודעה אישית של החבר בדבר הפסקת חברות  .א

  . שעות לאחר שנמסרה48ל הירוקי�  והיא תיכנס לתוק� "בכתב למזכ
 ;ציג בפניו את עמדתולאחר שאפשר לחבר לה, החלטה של בית הדי� של הירוקי�  .ב

, הנהלת המפלגה, ל הירוקי�"מזכ, ר הירוקי�"לבקשת יו, בית הדי� רשאי  .ג
להורות על הפסקת חברות בירוקי�  בגי� אחת או , המזכירות או הנהלת סני�

  :יותר מהעילות הבאות
, קלו�(הרשעה בבית משפט של מדינת ישראל בגי� עבירה שיש עמה קלו�  .1

  ;)ת הדי�לפי קביעת בי, לעניי� זה
 הפרת הוראות תקנו� הירוקי� .2

 הפרת החלטות מוסדות הירוקי� .3

  ;הפרת צו או החלטה של בית הדי� של המפלגה .4
של , פלילי או אזרחי, הוצאת דיבה על חבר מפלגה על פי פסק די� חלוט .5

  ;בית משפט
 ;התפקדות למפלגה אחרת .6

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

, א� לא עמד בחובותיו כחבר, בית הדי� רשאי להפסיק חברותו של חבר בירוקי�  .ד
 . או א� גר� למפלגה נזק במעשה או במחדל, או א� פגע בעקרונותיה

  
פ "חברי הירוקי� יפעלו בדר� שתקד� את עקרונות המפלגה וינהגו ע: חובות החברי� .21

תה בנאמנות וישלמו במועד את דמי החברות ייצגו או, החלטות מוסדותיה המוסמכי�
 . התקופתיי�

  
 : זכויות החברי� .22

 :בכפו� להוראות התקנו�, לכל חבר הזכות

 ;החברתית והארגונית של הירוקי�, להשתת& בפעילות הפוליטית  .א

פעולותיה , ארגונה, לפנות לכל מוסד ממוסדות הירוקי� בכל עניי� הקשור במדיניותה  .ב
  .או ייצוגה

בכפו& להוראות ; להיבחר ולייצג את הירוקי�; חר למוסדות הירוקי�לבחור ולהיב  .ג
  .בנוגע לתקופת ההכשרה, התקנו� 

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

 .כל חבר מפלגה רשאי להמלי� על שינויי� ותוספות למצע .1
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 מיוחדתי� חבר ת הבחירות לכנסת תקו� ועדכשלושה חודשי� לפני  .2
הועדה תוכל , תארג� ותנסח את ההמלצותאשר  י המזכירות"שתמונה ע

 . לפסול המלצות שעומדות בניגוד למטרות הירוקי�

המלצות הועדה יעמדו בפני הלי� הצבעה אלקטרוני באתר האינטרנט של  .3
ההמלצות שיזכו למרב הקולות יהוו . המפלגה כלל החברי� יוכלו להצביע 

 .סת ויחייבו את הנהגת המפלגה את מצע המפלגה לכנ

 מ� הועד הירוק יהיה רשאי להעלות נושא או נושאי� 2/3ר המפלגה או רוב של "יו  .ו
. למשאל חברי� באתר המפלגה, עקרוניי� הקשורי� לתחומי הפעילות של המפלגה

 .תוצאת המשאל יחייבו את המפלגה

 תקופת ההכשרה

  ")חבר ותיק: "להל�(מונה שנתיי� חברי הירוקי� שתקופת חברות�  .23
 ").המועצה הבוחרת: "להל�(יכול שיבחרו לגו& הבוחר   .א

 .יכולי� להיבחר לועד הירוק  .ב

, במוסדות אחרי� ,יהיו רשאי� להגיש מועמדות� לבחירה לנציגי הירוקי� בכנסת   .ג
ובלבד שמועמדות� אינה מנועה על פי די� מדיני המדינה או (אזורי /ר סני� מקומי"ויו
 ).י תקנו� הירוקי�"עפ

 תקופת חברותו –חבר בירוקי� הפעיל בארגוניי� סביבתיי� לא ממשלתיי�   .ד
 23' יחשבו לעניי� ס, י הנהלת המפלגה לעניי� סעי� זה "בארגוני� אשר יוגדרו ע
 .כתקופת הכשרה לכל דבר

 

 יהיו רשאי� להגיש מועמדות� לבחירה מונה שלוש שני�חברי הירוקי� שתקופת חברות�  .24
 .  המפלגהל"ר המפלגה ולמזכ"ליו

 יתאפשר קיצור פרק הזמ� הנקוב הנהלהמחברי ה 2/3 רוב של  באישור – 24 , 23 לגבי הסעיפי�  .25
 .בלבדהנהלה י חבר מחברי ה"בקשה לקיצור פרק הזמ� יובא לדיו� ע. בסעיפי� לעיל

  
  המוסדות: 'סימ� ד

ועדת הביקורת , בית הדי�,  המזכירות, ")הועד: "להל�(הועד הירוק : מוסדות הירוקי� ה� .26
וגופי� שהוסמכו מטע� המוסדות האמורי� בהתא� לאמור בתקנו� זה ובאורח ההול� את 

 .עקרונות הירוקי�

 ותחייב את י מוסד ממוסדות המפלגה תנחה את כל חברי הירוקי�"החלטה שנתקבלה כדי� ע .27
  . נבחריה

  
 הועד הירוק: 'סימ� ה

הועד רשאי להעניק סמכות . הוא המוסד העליו� של הירוקי�") הועד:"להל�(הועד הירוק  .28
 . מסמכויותיו למזכירות או לגופי� אחרי�
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 :ביניה�  את בעלי התפקידי� הבאי�.  חברי�11הועד יימנה מינימו� של  .29

 ר המפלגה "יו  .א

ר או כל "שוני� ברשימה לכנסת מלבד היושלושת נציגי המפלגה הרא  .ב
 .נציגי המפלגה שנבחרו לכנסת

 כל ראשי הערי� שנבחרו מטע� הירוקי� והינ� חברי מפלגת הירוקי�  .ג

 .י הסני�"ר הסני� ונציג נוס� שנבחר ע"יו.  שני נציגי�–נציגי הסניפי�   .ד

 .ר הפורו�"יו.   נציג אחד–נציגי הפורומי�   .ה

ר המפלגה "י היו"גי� אשר נבחרו ע שלושה נצי–פעילי� חופשיי�   .ו
הבחירה והאישור יעשו לאחר בחירת ועד חדש וברוב . י הועד"ואושרו ע

 .רגיל

 

בממשלה ובמוסדות , את נציגי הירוקי� בכנסת, החלטות הועד מחייבות את המזכירות .30
 . אחרי� או כל מינוי רשמי של המפלגה  ואת כלל חברי המפלגה

 פ הנוהל המפורט"ל ע"המזכיתווס& � למזכירות אליה�  חברישניי� עשר עד רהועד יבח .31
   להל� 53 בסעי& 

 הועד יקבל החלטות מרכזיות הנוגעות לפעילות הירוקי�  .32

 :בי� תפקידי הועד .33

   הבוחרת באישור המועצה�לקבוע ולשנות את עקרונות היסוד של המפלגה  .א
  באישור המועצה� ולאשר שינויי� במצעבתקנו�, לדו� ולהחליט בדבר שינויי�  .ב

 הבוחרת

 .הרכב ועדת הבחירות; וסד לביקורתהרכב המ; לאשר את הרכב בית הדי�  .ג

 . והמקומיאשר הסכמי� בעלי משמעות פוליטית במישור הארציל  .ד

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

 .ל הירוקי�"לבחור את מזכ  .ו

 . תקציב המפלגה לאשר את   .ז

 

  
לועד סמכות לדו� ולהחליט בכל נושא ועניי� שהסמכות לגביו לא הוענקה במפורש למוסד אחר  .34

תתקבלנה החלטות הועד , אלא א� כ� נקבע אחרת בתקנו� זה. בתקנו� זה, ממוסדות המפלגה
 –בפועל היו הקולות שקולי� . נמנעי� בהצבעה לא יחשבו לעניי� זה. ברוב קולות המצביעי�

   . ר המפלגה  להכריע"רשאי יו
  

 . ר הועד" סגני� ליו2הועד יבחר . ר הועד וסגניו"י יו"ישיבות הועד תנוהלנה ע .35
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ר הועד "י המזכירות בתיאו� ע� יו"ישיבות הועד ינוהלו על פי סדר יו� ונוהל שיוצע ע  .א
 בכתב למזכירות לפחות שבועיי�(כל חבר ועד רשאי להציע נושא לסדר היו� . וסגניו

 )לפני הישיבה

רשאי� להוסי� נושאי� דחופי� , המהווי� לפחות רבע מכלל חברי הועד, חברי ועד  .ב
פנה , ובתנאי שלפחות אחד המציעי�, לסדר היו� או להחליט על שינוי בנוהל הדיוני�

החלטה בענייני� אלה . לפחות שלושה ימי� לפני מועד כינוס הועד, ר הועד"בעניי� ליו
שתקד� להצבעה על כל נושא אחר הנמצא על , הצבעה גלויהתתקבל על ידי הועד ב

  . סדר היו�
 ההתכנסות –ר המפלגה " יכונס בדרישה של רבע מחברי הועד  או יו–כינוס דחו�   .ג

טלפו� ( שעות ויתאפשר כינוס באמצעי� אלקטרוני� 24תהיה בפרק זמ� של מינימו� 
  )'וכו

  
  

לגבי הצעות , קיי� הצבעה חשאיתעל פי דרישת רבע מחברי הועד הנוכחי� בישיבה תת .36
או שיש לה� השפעה על ענייני� אישיי� של חבר מחברי , החלטות הנוגעות לענייני� אישיי�

  . המפלגה
  

כינוס הועד . הועד יתכנס לישיבות לפחות ארבע פעמי� בשנה ולפחות פע� בשלושה חודשי� .37
תקיימו נסיבות יוצאות אלא א� כ� י, ר המפלגה"יהיה על פי החלטת המזכירות או החלטת יו

י משלוח הזמנות "תעשה הזמנת חברי הועד לפחות עשרה ימי� לפני מועד הכינוס ע, דופ�
א� , ההזמנה תכלול את פרוט סדר היו�. י פרסו� נאות באמצעי התקשורת"או ע/כתובות ו

א� לא ,  ישיבת ועד לא תפתח.ב.35 כי נית� יהיה לשנות סדר יו� זה בהתא� לאמור בסעי� 
רשאי הוא , היה מניי� זה נוכח בפתיחת ישיבת הועד. נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי הועד

לא נתכנס המניי� המינימלי , להמשי� בדיוניו ולקבל החלטות א� א� פחת מספר הנוכחי�
המזכירות .  הועד כנדחיתיראו את ישיבת, האמור תו� שעה מהזמ� הנקוב בהזמנה לישיבה

בישיבה נדחית זה יהיו הנוכחי� . תכנס את הועד מחדש לישיבה שתתקיי�  תו� שלושי� יו�
 . יהא מספר� אשר יהא, רשאי� לדו� ולהחליט

  
 

  הפסקת חברות בועד
  
חבר שלא הופיע לשלוש ישיבות ועד ברציפות רשאית המזכירות לפנות לבית הדי� בבקשה  .38

  . ועדלהפסיק את חברותו ב
  :חברותו של חבר בועד תפקע בכל אחד מאלה .39

 ;פי האמור בתקנו��על, פרש החבר מהירוקי� או הוצא ממנה  .א

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

 ;פי התקנו�� הוצא החבר מהועד לאחר שלא מילא את חובותיו כחבר ועד על  .ג
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 .החלטה סופית של בית הדי�פי �על, הוצא החבר מהירוקי� או מהועד  .ד

שחדל להתגורר באותו , שנבחר מטע� סני�, כמו כ� תפקע חברותו בועד של חבר  .ה
 ,מקו� ישוב

לאחר ששמע את עמדתו של החבר ושקל , ר הועד"א� הסני� ביקש את החלפתו ויו  .ו
  .במקומו, החליט להפסיק את כהונתו ולהורות על בחירת נציג אחר, את הנושא

יוכל , החברות בפורו�הס& של פורו� וחדל למלא את תנאי ציג חבר ועד שנבחר כנ  .ז
 .הגו& שבחר אותו להחליפו

 

. א� הוגשה לו בקשה שנחתמה אישית על ידי רבע מחברי הועד, ר הועד יכנס את הועד"יו .40
 .כינוס הועד ייעשה תו� שבוע מקבלת דרישה כאמור בסעי� זה

 .ת ועד חדשכינוס ועד חדש ייעשה בתו� שלושי� יו� מיו� בחיר .41

ו בנוגע לבחירות "שנתיי� בהתא� למועדי� הקבועי� בפרק טתקופת הכהונה של הועד תהיה  .42
 . המפלגהר" ללא קשר לבחירת יו,ר הסני� ונציג הסני� הנוס�"יו

פ תוצאות "ע� תו� תקופת כהונת הועד המזכירות תדאג לקבל את הנציגי� החדשי� לוועד ע .43
 .של המפלגההסניפי� השוני� /הבחירות במוסדות

 

  
  

  תהלי	 שינוי תקנו� : 'סימ� ו
  

במש� השנה הראשונה , לצור� שינוי התקנו� כאמור. הועד מוסמ� לשנות את תקנו� המפלגה .44
למעט , נחוצה תמיכת רוב המשתתפי� בהצבעה, שלאחר הגשת הבקשה לרישו� המפלגה

תמיכת רוב של נחוצה , לאחר תו� השנה האמורה, י הועד"לצור� שינוי התקנו� ע. נמנעי�
 חברי המועצהרוב רגיל של יאושר על ידי החלטת השינוי  �.שלושה רבעי� מכלל חברי הועד

 .הבוחרת

י הועד "פ הלי$ שיקבע ע" כל שינוי בתקנו� יכנס לתוק� ויוגש לרש� המפלגות ע�סעי& תחולה .45
  .  הלי$ זה יפורס� ברשומות–הירוק 

 

  
  המזכירות: 'סימ� ז

 

היא המזכירות  .המדיניותו פעולות המפלגה מפקחת על רשות המזכירות המפלגה היא ה .46
 בכל מוסדות  ואחראית על ביצוע החלטות הועדהחוליה המקשרת בי� מוסדות המפלגה

המזכירות . כמו כ� אחראית המזכירות על כל תהליכי הבחירות במפלגה. המפלגה וסניפיה
 . חלטות הועדלתקנונה ולה, למצעה, תפעל מתו� נאמנות לעקרונות הירוקי�
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וכ� , המזכירות תדו� בנושאי� המצויי� על סדר יומה של המפלגה כולל ברשויות המקומיות .47
כל חבר בירוקי� ראשי לפנות בכתב למזכירות ודיו� בנושא . בכל נושא אחר שתמצא לנכו�

 .פ דחיפות העניי�"הפניה יתקיי� תו� פרק זמ� סביר ע

הנהלת המפלגה , הועד הירוק: יבות והחלטותמכל יש, בכתב, ח שוט&"המזכירות תקבל דו .48
 . ל  "והמנכ

  
ח מנציגי המפלגה בכנסת ובממשלה ובמוסדות "דו, פ בקשתה"מעת לעת וע, המזכירות תקבל .49

 . ציבוריי� אחרי�

  
 . הועדעל ידי אחד מחברי ,  שיועלו בפניההועד הירוקהמזכירות תדו� בערעורי� על החלטות  .50

  
  

 . לרבות קביעת ממלאי התפקידי� במזכירות ומטעמה, ולתההמזכירות תסדיר את דרכי פע .51

  
החלטות המזכירות תנחה את נציגי הירוקי� בכנסת בממשלה ברשויות המקומיות ובמוסדות  .52

 . אחרי� ואת כלל חברי הירוקי�

  
: במזכירות יהיו חברי�. מספר חברי המזכירות לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שלושה עשר .53

בדר$ , שיבחרו על ידי הועד, חברי� שה� אינ� חברי ועד שניי� עשר ל המפלגה וכ� עד"מזכ
מספר ) ל המפלגה יהיה שות� לדיוניי המזכירות על תק� משקי�"מנכ. (שתיקבע על ידי הועד

  חברי המזכירות יהיה לעול� אי זוגי

  
 היה מניי� זה. א� לא נכחו בה לפחות רבע מכלל חברי המזכירות, ישיבת המזכירות לא תפתח .54

א& א� פחת , רשאית היא להמשי� בדיוניה ולקבל החלטות, נוכח בפתיחת ישיבת המזכירות
תתקבלנה החלטות המזכירות ברוב , אלא א� כ� תקבע אחרת בתקנו� זה. מספר הנוכחי�

 המפלגה ל"מזכ רשאי –בפועל היו הקולות שקולי� . נמנעי� לא ייחשבו לעניי� זה. המצביעי�
 . להכריע

  
תימש� תקופת הכהונה של המזכירות עד , 56 רחש התנאי האמור בסעי� אלא א� כ� ית .55

   . שנתיי� כלומר תקופת כהונה של �י ועד חדש"לבחירת חברי� למזכירות ע

  
ובלבד שהחלטה זו נתמכה לפחות , הועד רשאי להעביר מחברותו במזכירות כל חבר מזכירות .56

, לחילופי� המזכירות רשאית להעביר מתפקידו חבר מזכירות, הועדי מחצית מכלל חברי "ע
מי שפרש מ� . ובתנאי שההחלטה נתמכה ברוב של שלושה רבעי� מכלל חברי המזכירות

, י בית הדי�"או הודח מ� מהפלגה או מ� הועד ע, או מסיעתה בכנסת, או מ� הועד, המפלגה
 . נפסקת חברותו במזכירות מיו� שפרש או הודח
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בתנאי ששיעור התומכי� , א& , ד רשאי לשנות את הרכב חברי המזכירות שנבחר על ידוהוע .57
 . בבחירת הרכב הנבחר החדש עלה על מחצית מכלל חברי הועד

 

 . הבחירה הינה ברוב רגיל). ל"מזכ: להל� (ר המזכירות "הועד הירוק יבחר אחד מחבריו  כיו .58

  
  

  ל"תפקידי המזכ
  .נתה של הועד המפלגה יבחר לתקופת כהול"מזכ .59
 והאדמיניסטרטיבי  של המפלגה תו� זיקה, ל יהיה אחראי לניהול המנגנו� הארגוני"המזכ .60

 .לסדר היו� הפוליטי שלה

 החטיבות, הסניפי�, ויהיה אחראי לפעולת השטח, ל יפעיל הגופי� השוני� של המפלגה"המזכ .61

 .והפורומי� של המפלגה

 .  פי החלטות הועד הירוק�ל יפעל על"המזכ .62

  .ח על פעילותו לועד הירוק"ל ימסור דו"המזכ, וכאשר יידרש לכ$, ת לעתמע .63
אלא א� כ� . לסדר היו� ולניהול הישיבות, ל  אחראי לזימו� ישיבות המזכירות"המזכ  .64

 . תתכנס המזכירות לישיבותיה לפחות אחת לחודש, התרחשו נסיבות יוצאות דופ�

  
או , או חבר בית הדי�, ל המפלגה"או מנכ, ר הירוקי�"ר המזכירות אסור שיכה� בתפקיד יו"יו .65

 . חבר ועד הביקורת

  
ל המפלגה וחברי� "מנכ, ר הירוקי�"ר המזכירות יפעל מתו$ התייעצות קבועה ע� יו"יו .66

 . ר הירוקי�"י יו"ר המזכירות יכנס את המזכירות כל אימת שיידרש לעשות כ� ע"יו. אחרי�

  
 . ההמזכירות תתכנס על פי דרישה של שליש מחברי .67

  
או מי , ר הירוקי�"י יו"תפתח הישיבה ע, ר המזכירות לנהל את ישיבת המזכירות"נמנע מיו .68

 .והמזכירות תבחר מבי� חבריה חבר אחר לניהול הישיבה האמורה, שהוסמ$ מטעמו

  
 .המזכירות תבחר שניי� מבי� חבריה להנהלה  .69

ל "כלול את המזכ ועדת הבחירות הינה תת ועדה שת–המזכירות תקי� את ועדת הבחירות  .70
 .  חברי� 4ועוד 

  

  
  

  ההנהלה: 'סימ� ח
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ההנהלה תהיה אחראית לניהול היומיומי   והשוט� . ההנהלה הינה הגו� המבצע של המפלגה .71
תפקח על , ככל שיידרש על פי שיקול דעתה, להתקשרויותיה ע� צדדי� שלישיי�, של המפלגה

בכפו� לעקרונות , מצא לנכו�ל ותפעל לקידו� מטרות המפלגה בדרכי� שת"עבודת המנכ
 .ולתקנו� זה, להחלטות הועד, למצעה, המפלגה

  
לעיל ( וחבר מזכירות נוס� ל"המזכ, ר המפלגה" חברי� ובה� יו11�תמנה לא יותר מההנהלה  .72

  , .פ בחירת הועד הירוק מבי� חברי הועד הירוק"השאר ע, )69 ' ס

  
 

ההנהלה . יק סמכות מסמכויותיה לגופי� אחרי� על פי שיקול דעתהההנהלה רשאית להענ .73
ההנהלה רשאית . ")גזבר המפלגה:"להל�(ר לועדה זו " ויותבחר מבי� שורותיה ועדת כספי�

ואול� , לסייע לעבודתה, לדעת חבריה, להזמי� לישיבותיה כל אד� שנוכחותו עשויה
 .  הנהלהאלא א� מונו כחברי, למוזמני� לא תהיה זכות הצבעה

  
 . ההנהלה תכי� את תקציב המפלגה .74

  
 . ל המפלגה"ההנהלה תאשר את שכר מנכ .75

  
 . ר המפלגה"ר ההנהלה יהיה יו"יו .76

  
אלא א� כ� . לסדר היו� ולניהול הישיבות, ר ההנהלה אחראי לזימו� ישיבות ההנהלה"יו .77

  .תתכנס ההנהלה לישיבה לפחות אחת לרבעו�, התרחשו נסיבות יוצאות דופ�
  

שינהל את אותה , תבחר ההנהלה חבר מחבריה, ר ההנהלה לנהל את שיבת ההנהלה"מיונמנע  .78
 . ישיבה

 

חבר הנהלה רשאי לערער על החלטת הנהלה בפני . החלטות הנהלה יתקבלו ברוב דעות .79
 . המזכירות

  
  
  

  .ל"המנכ: 'סימ� ט
 

 . להל� 137 הקבועי� בסעי& על פי התנאי� , ר המפלגה"ל ימונה על ידי יו"המנכ .80

  
ת וכספית בהתא� למדיניות ינהלמ, ולה של המפלגה מבחינה ארגוניתל אחראי לניה"המנכ .81

 . ר הירוקי�"מזכירות ומיוה, הנהלה י הועד ולהנחיות שקיבל מה"שנקבעה ע
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באישור ועדת הכספי� , ל רשאי לקבל עובדי� ולקבוע את תנאי שכר� ותנאי עבודת�"המנכ .82
 . הנהלהשל ה

  
חבר בית הדי� או מועמד , חבר ועדת הביקורת, ל הירוקי�"ר או מזכ"ל לא יהיה יו"המנכ .83

המזכירות , ר המפלגה"ל יפעל בכפיפות להוראות יו"המנכ. מטע� המפלגה בבחירות לכנסת
 . והועד

  
 .ל מתפקידו "הועד רשאי להעביר את המנכ .84

  
להתמודד על , מוסדות המפלגה ל המפלגה מעוניי� לשאת תפקיד באחד מ"במידה ומנכ .85

תפקידי� המנויי� בתקנו� זה יהיה עליו  לעבור פרק זמ�  של חצי שנה מזמ� עזיבתו את 
 . שות התקנו�יולמלא אחר דר") תקופת צינו�: "להל�(ל "תפקיד המנכ

  
  בית הדי�: 'סימ� י

 

 . הועד יבחר בית די� פנימי של המפלגה .86

  
שפעלו בניגוד לתקנו� זה או שמעשה או מחדל , מפלגהבית הדי� יברר קובלנות כנגד חברי ה .87

. ויטיל עונשי� על חברי� שהתלונות נגד� תמצאנה מוצדקות, שלה� פגעו לכאורה במפלגה
 . קובלנה כנגד חבר מפלגה רשאי להעלות כל מוסד ממוסדות המפלגה וכל חבר מחבריה

 

 הופיע לשלוש ישיבות א� לא, בית הדי� ידו� בבקשת המזכירות להפסיק חברות חבר הועד .88
א� מצא שההיעדרויות , בית הדי� רשאי להורות על הפסקת חברות בוועד כאמור. ברציפות

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

  
בית הדי� יכריע בשאלת חלוקת הסמכויות בי� המוסדות השוני� ויפר במידת הצור� את  .89

 . או מוסד ממוסדותיה/ פי בקשת חבר במפלגה ותקנו� הירוקי� על

  
 ויקבל את החלטותיו בענייני� אלה מתו�  לעילא.16 בערעורי� הנובעי� מסעי� בית הדי� ידו�  .90

 . ראיית טובת הירוקי� ושמירת עקרונותיה

  
חברי בית הדי� אסור שיהיו חברי . מישהר בית הדי� יהיה ח"מספר חברי בית הדי� לרבות יו .91

 . ועדת הביקורת וחברי מזכירות הירוקי�

  
 . ומיד לאחר מכ� את יתר חבריו, שיהיה משפט�, ר בית הדי�"הועד יבחר את יו .92
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כאשר את תקופת כהונה זו נית� יהי להארי� . תקופת הכהונה של בית הדי� תהיה שנתיי� .93
 . הועד הירוקפי החלטת�בתקופה נוספת של שנתיי� על

  
להגביל לתקופת זמ� שלא תעלה על שלוש שני� את , לנזו� בחבר, בית הדי� רשאי להתריע .94

להשעותו מחברות , זכותו לבחור או להיבחר למוסד ממוסדות התנועה או לתפקיד מטעמה
להשעותו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה לתקופה , לתקופה שאינה עולה על שלוש שני�

או להדיחו מ� , להדיחו מחברות במוסד ממוסדות המפלגה, לוש שני�שאינה עולה על ש
 . המפלגה

  
 . א� א� מצא שיש יסוד סביר לקובלנה שהועלתה נגדו, בית הדי� רשאי שלא להעניש חבר .95

  
ר בית "הדי� תהיינה במושב של שלושה מחבריו לפחות בהרכב שייקבע על ידי יוישיבות בית  .96

בית הדי� יישב . ר בית הדי�" יישב בראש ההרכב יולעיל 89 במקרי� הנוגעי� לסעי� . הדי�
בית הדי� יעניק זכות טיעו� לכל מי . תמיד בהרכב חברי� אי זוגי והחלטותיו תתקבלנה ברוב

 . שעניינו בפניו

  
 . החלטות בית הדי� תנומקנה בכתב .97

  
  ועדת הביקורת: 'סימ� יא

 

 .  הירוק יבחר ועדת ביקורת מבי� חבריוהועד .98

  
את הנהלת   , ועדת הביקורת תבקר באופ� שוט� את הענייני� הכספיי� של המפלגה .99

את מילוי ההחלטות של מוסדות , את פעילות המנגנו�, את ניהול הנכסי�, החשבונות שלה
 . המפלגה את דרכי הניהול של מוסדות המפלגה ואת מילוי הוראות התקנו�

 

בר בירוקי� חייב להופיע בפני ועדת הביקורת על פי דרישתה ולמסור לה כל מידע או כל ח .100
 . ובלבד שאי� איסור חוקי על מסירת המידע, לצור$ הביקורת, לדעתה, מסמ$ הדרושי� לה

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

 . ברי המזכירותאסור שיהיו חברי בית הדי� או ח

  
ר הועדה "יו. ר ועדת הביקורת ומיד לאחר מכ� את יתר חבריו"הועד תבחר את יו .102
 . מינהל וכספי�, יהיה רואה חשבו� או מי שהתמחה בענייני ארגו�, בעדיפות,

  
 . תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהיה בהתא� לכהונת הועד הירוק .103
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 . לוועדועדת הביקורת תדווח בקביעות על מסקנותיה  .104

  
 . תלונות לועדת הביקורת רשאי להגיש כל חבר בירוקי� וכל מוסד ממוסדותיה .105

  
ח ביקורת "דו. לקביעת סדר היו� שלה ולניהול ישיבותיה, ר הועדה אחראי לכינוסה"יו .106

 . יוגש לפחות פע� בשנה

  
 . המניי� החוקי בישיבותיה של ועדת הביקורת הוא רוב חברי הועדה .107

  
ר הועדה או "יכריע קולו של יו, במקרה של שוויו�. ב של הנוכחי�החלטות תתקבלנה ברו .108

 . מי שהוסמ� מטעמו לנהל את הישיבה

  
תיה השנתיי� או התקופתיי� יובאו ויידונו בועד "החלטות ועדת הביקורת ודוחו .109

 .והחלטות הועד שתתקבלנה בהתא� תחייבנה את המזכירות

  
  

  המועצה הבוחרת: ' סימ� יב
  

  בחירות למועצה
מאשר  את רשימת המועמדי� ,ר המפלגה "הינו הגו� הבוחר את יו  המועצה הבוחרת  .110

 .המצע ובתקנו�, בעקרונות הייסוד ומאשר שינויי� לכנסת

מסיעת המפלגה יבחרו האלקטורי�  .   אלקטורי�100המועצה יכלול מינימו� הרכב  .111
   :הרכב הבאה פ"ע  מסניפי המפלגה ומהפורומי� השוני� ,בכנסת 

  כל חברי הסיעה בכנסת� הסיעה בכנסתנציגי  .א

  –נציגי הסניפי�   .ב

 .י הסני� לייצג את עמדתו" שני נציגי� שייבחרו ע�מספר נציגי� קבוע .1

 מספר נציגי� משתנה  .2

 המפתח לקביעת מספר – על פי גודל הישוב בו מתנהל הסני�   .א
 :פ החישוב הבא" עהנציגי� הינו

I.  ,  כמות הנציגי� המקסימאלית
נוס� עבור כל ג נצי �ליישוב 
 . איש ביישוב10,000

II.  לחלק באחוז חברי המועצה 
המכהני� מס� חברי המועצה 

 .באותו היישוב
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על פי כמות מתפקדי ביישוב ללא ייצוג במועצה החישוב יעשה   .ב
 . מתפקדי�100 נציג עבור –הסני� 

 נציגי הפורומי� השוני�   .ג

 ות&י הפורו� בו הוא ש" נציג אחד שייבחר ע–מספר נציגי� קבוע  .1

 המפתח לקביעת מספר �פי כמות החברי� בפורו�� על�מספר נציגי� משתנה .2
  חברי� בפורו� 250 נציג נוס� עבור כל –הנציגי� הינו 

הועד הירוק ימנה , במקרה שאי� בסעיפי� הקודמי� למלא את המכסה המינימאלית  .ד
 .חברי� מבי� פעילי המפלגה תו� ניסיו� לשמור על גיוו� ייצוגי

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

ה ואינו יכול להיבחר לעל ידי  כל נציג ייצג א� ורק גו� אחד לש� הבחיר–אי כפילות   .ו
 .פי� לעניי� המועצה הנבחרתשני גו

 "מועצה הבוחרת"הבחירות ל .112

 בבחירות ישתתפו כלל חברי –יערכו בסניפי� ובפורומי� השוני� של המפלגה   .א
 .פורו�/שיו� לסני�פ "המפלגה ע

 .חשאיות ואישיות, שוות, כלליות, ישירות הבחירות יהיו �  שיטת הבחירות  .ב

 . יו� לפני מועד הבחירות30,  יגישו את מועמדות� למזכירות הסני� –מועמדי�   .ג

 :מועד הבחירות למועצה   .ד

� ולא פחות מ–ר המפלגה "  הבחירות למועצה ייערכו בסמו$ לבחירות יו .1 30 
 . רות אלויו� לפני בחי

, ר"אינ� מצריכות את בחירת היו, פ התקנו�"ע,במידה והבחירות לכנסת  .2
 יו� לפני מועד הבחירות 90 �יערכו בחירות למועצה הבוחרת  לא יאוחר  מ

 . לכנסת

 סיו� תקופת הכהונה של המועצה הבוחרת תהיה ביו� –סיו� תקופת הכהונה   .ה
 . ה הבוחרתהבחירות לכנסת שנערכו לאחר מועד הבחירות למועצ

פורו� רשאי להגיש מועמדותו  בכפו& / כל חבר מפלגה המשתיי� לסני�–מועמדי�   .ו
חבר יכול להגיש מועמדות רק למוסד אחד אליו הוא . לתנאי תקופת ההכשרה

 .משתיי$ 

בסניפי� ובפורומי� המזכירות תנסח את תקנו� הלי� כינוס המועצה והלי� הבחירות  .113
  השוני�

 

   

  

 ר"בחירת היו

 ר הירוקי� אלא א� מועד הבחירות לתפקיד"יע חבר את מועמדותו לתפקיד יולא יצ .114

 כשיר לכה�  והוא.25 � לסייג בסעי& מלאו  שלוש שני� להצטרפותו כחבר במפלגה בהתא  
  .פ כל די�"כבר כנסת ע
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 מכלל חברי מפלגה  100 של מועמדות נית� להגיש למזכירות בתוספת המלצה חתומה .115
 .   מובהר בזאת כי כל חבר קבוע יוכל להמלי1 על מועמד אחד בלבד". החברי� הותיקי�"

שנה לפני הבחירות לכנסת ") המועצה הבוחרת("ר הירוקי� יבחר על ידי הגו& הבוחר "יו .116
לא ר יערכו "הבחירות ליו. במידה ומועד הבחירות יוקד� מהקבוע בחוק ) הבחירות: להל�(

י המזכירות כי מתקיימות "אלא א� כ� יקבע ע  .יאוחר משלושה חודשי� לפני הבחירות
מועד .  יהיו המועדי� לעיל מחייבי�המחייבות את שינוי המועד שלהל�, נסיבות מיוחדות

תאשר את המועמדי� המזכירות  . י הועד"המזכירות ויאושר עהבחירות יקבע על ידי 
  .לתפקיד

 

 שחלפה בי� בחירות לבחירות הינה פחות משנתיי� ימי� רשאיבמידה ותקופת הזמ�  .117

 האישור יעשה –ר הירוקי� לבקש את הארכת כהונתו לקדנציה נוספת מהוועד הירוק" יו  
  .ר כמפורט להל�" יערכו בחירות ליו–ר לרוב "במידה ולא זכה היו. ברוב רגיל

בשל אחת נפסקה ר " יו� במידה וכהונת היו60ר יוכרזו תו$ "בחירות לתפקיד היו .118
פ "ר לכה� כחבר כנסת ע"פרישה או מצב שמונע מהיו, מצב בריאותי, מוות: מהסיבות הבאות

 .כל די�

 . חשאיות ואישיות, שוות, ישירותר הירוקי� תהיינה "הבחירות ליו .119

  . ר מפלגה" יהיה יו   ממספר הקולות הכשרי�40% �מי שיזכה ביותר מ .120
 התואמי� את, ה או אמצעיי� אלקטרוני�פתקי הצבע: בתקנו� זה" קולות כשרי�"

 .שיחשב כפסול לעניי� מני� הקולות, התנאי� הקבועי� בתקנו� הבחירות למעט פתק לב�  

  ר המפלגה" בחירת יו�סיבוב שני .121
,  יער� סיבוב בחירות שני120 לא יזכה מועמד במספר הקולות כאמור בסעי&   .א

 . י ועדת הבחירות"פירת הקולות עשיתרחש לאחר אישור ס

בסיבוב הבחירות  השני יתמודדו שני המועמדי� שקיבלו את מספר הקולות הרב   .ב
  .ביותר בסיבוב הראשו�

 .ר המפלגה"יהיה יו, שזכה ברוב הקולות בסיבוב השני, מועמד  .ג

 על מעומד לקבל תרומה כספית למסע ר ייאס–איסור קבלת תרומות לבחירות הפנימיות  .122
כ� � כמו, המזכירות תקבע כללי� שמועמדי� יזכו להחזר הוצאות,  הפנימיותהבחירות

המפלגה בסמו� למועד כינוס המועצה תיזו� העברת מידע מטע� המעומדי� לידי חברי 
 .המועצה

  

 

 בחירת מועמדי הירוקי� לכנסת

 21י המזכירות ושיהיה ב� "בירוקי� קוד� למועד שייקבע ע" חבר ותיק"כל מי שהיה ל .123

רשאי ,  לפחות ביו� הקובע בבחירות לכנסת וכשיר להיות מועמד לכנסת על פי כל די�שנה  
המועמדות תועבר למזכירות בכתב . להגיש את מועמדותו לחברות בכנסת מטע� הירוקי�
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מי שהגיש מועמדות רשאי לתמו$ את מועמדותו בחומר . עד לתארי$ שייקבע על ידה
 .י המזכירות"אושר עכתוב שיגיש למזכירות רשימת המועמדי� ת

, י המזכירות באתר האינטרנט של המפלגה "רשימת המועמדי� המאושרת תפורס� ע .124
: להל�(תוצאות המשאל . לכל חבר  בירוקי� תהיה הזכות להמלי1 פע� אחת בעבור מועמד

� תוצאות המשאל יפורסמו זמ .הללו יהיו  לכלי עזר בהרכבת הרשימה") משאל החברי�
 .ועמדי הירוקי� לכנסתמספיק לפני בחירת מ

ר המפלגה "תפקידה  להמלי1  ליו–") ועדה ממליצה:"להל� ( �ועדה בלתי תלויה ממליצה .125
ולעזור לו במלאכת הרכבת רשימת עשרת המועמדי� הראשוני� ברשימת הירוקי� לכנסת 

 א.126 ' בהתא� לאמור בס

� חברי� ולא  יותר מ5 �כלול לא פחות מהועדה ת. י הועד הירוק"תבחר עהועדה   .א 11 
 . חברי�

  לכנסתהירוקי� חברי הועדה לא יוכלו להיות מועמדי   .ב

 .מועמדי� רשאי� לספק לוועדה מכתבי המלצה  .ג

 כל חבר יכול להגיש הסתייגות בכתב לכל מועמד  .ד

 . זמ� מספיק לפני בחירת מועמדי הירוקי� לכנסתהמלצת הועדה תפורס�  .ה

 

 :בחירות לכנסת ייבחרו בצורה הבאהמועמדי הירוקי� ב .126

10�1מקומות   .א �רשימת : "להל�(ר "י היו" עשרת המועמדי� הראשוני� יבחרו ע
 .כאשר תוצאות משאל החברי�  והמלצת הועדה יהיו לו לעזר"). ר"היו

 . יבחרו בהתא� לתוצאות משאל החברי�– 20�11מקומות   .ב

י "בהלי$ שיקבע ע.  קי הועד הירו"יבחרו ע) 120�21מקומות (שאר המועמדי�   .ג
 .המזכירות

 אישור רשימת הירוקי�  .ד

במושב מועצה , רשימת הירוקי� לכנסת תובא לאישור המועצה הבוחרת .1
אישור הינו רוב במועצת הירוקי� התומכי� .  זה�מיוחד שיכונס  לצור� עניי

 )'לעיל סעי& א(ר "י אישור  רשימת היו"האישור יעשה ע. ברשימה

, "הועד"יוכלו כל חמישה מחברי " ר"רשימת היו"לבמידה ולא הושג אישור  .2
ר "הצעת� חייבת לכלול את היו. ר"להציע רשימה חלופית להצעת היו

הרשימות החלופיות יובאו להצבעה בפני המועצה . כמועמד בראש הרשימה
יש לציי� כי .  הרשימה המייצגתתהיהוהרשימה שתזכה למרב הקולות היא 

 .להצבעה ג� בהלי$ זהר יכול להעמיד את רשימתו "היו

 

 המחייבות את שינוי , י המזכירות כי מתקיימות נסיבות מיוחדות"אלא א� כ� יקבע ע .127

,  יו� לפני הבחירות לכנסת150הגשת רשימת המועמדי� תהיה ,  שלהל�י�המועד  
 60יתקיי�  לפחות   יו� לפני הבחירות והמושב המיוחד 90 יוגשו 125 , 124 ' פ ס"תוצאות ע

 .  והגשת רשימת המועמדי� יו�  לפני יו� הבחירות לכנסת
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אינ� ניתנות לשינוי  והחלטות המועצה הבוחרת  בדבר מועמדי המפלגה לכנסת ה� סופיות .128
, ושנתקבלה באורח העונה על הנדרש בחוק המפלגות,החלטות בעניי� זה . י מוסד אחר"ע
1954� ד" של חוק הבחירות לגופי� ציבוריי� תשי12 עד 8 ובסעיפי� 1992�ב"שנת. 

  –הגבלת קדנציות  .129

ראשי מועצות  וחברי מועצה המכהני� מטע� מפלגת , ראשי ערי�,חברי הכנסת   .א
. רצופות או לא רצופות,  בלבד תקופת כהונת� תוגבל לשתי קדנציות–הירוקי� 

 .קידי� אלולאחר מכ� לא יוכלו יותר להיבחר לתפ

ההחלטה . י החלטת הועד הירוק"יכולה להתקבל ע) א (129חריגה מהאמור בסעי&   .ב
 .ההחלטה הינה רוב חברי הועד הירוק.  תהיה לגבי מועמד רלוונטי ולא באופ� גור�

 

  
  ר הירוקי�"יו: 'סימ� יג

 

 פעולותיו והחלטותיו כפופות להחלטות. ר הירוקי� הוא מייצגה הבכיר של המפלגה"יו .130
מבטא עמדותיה ומייצגה כלפי פני� , הוא יהיה דוברה הראשי של המפלגה. וסדות המפלגהמ

  .וכלפי חו1
 .ר"מכוח בחירתו כיו,  לכנסתר הירוקי� ישמש כמועמדה הראשו� ברשימה"יו .131

ימנה את השרי� ואת סגני השרי� , יקבע את הרכב הקואליציה, המפלגהיושב ראש  .132
 .התנועה ויקבע את תפקידיה� מטע�

את הנהלת הירוקי� וכל , ר הירוקי� יהיה רשאי לכנס את סיעת הירוקי� בכנסת"יו. .133
  .ולהעמיד על סדר יומ� נושאי� לדיו� והצעות החלטה, אחת מועדות המפלגה

 ר המזכירות"מיו, ר ההנהלה"מיו, ר הסיעה"חות שוטפי� מיו"ר הירוקי� יקבל דו"יו .134

 .ליה� בכל עניי�והוא רשאי לפנות א, ובכל מוסד אחר על פעילות�  

 

 .ר הועד הירוק"ר הירוקי� ישמש כיו"יו .135

וכהונתו מוגבלת לשתי קדנציות רצופות או לשלוש  שני� 4 ר היא"תקופת כהונתו של היו .136
 .שאינ� רצופות

  
  .המינוי יאושר על ידי ההנהלה, ל" מועמד מטעמו לתפקיד המנכימנה ר הירוקי� "יו .137
 המינויי� יאושרו על ידי ,בכנסת מזכיר הסיעה  את דובר מפלגה ואת ימנהר הירוקי� "יו .138

  .ר מטה הבחירות בה� מתמודדי� התנועה או חבריה"ר הירוקי� ימנה את יו"יו.ההנהלה
 ' ר המפלגה רשאי לכנס את הועד בכפו� לתנאי� המנויי� בפרק ה"יו .139

  
 . ר זמני"הועד הירוק יותחתיו יבחר , ר שנפסקה כהונתו"יו .140
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כחבר ועדת הביקורת או , כחבר בית הדי�, ר המזכירות"ור הירוקי� לא יכה� כי"יו .141

 . ל"כמנכ

  
  

, ר הירוקי�"מועמדה השני של הירוקי� בבחירות לכנסת ישמש כממלא מקומו של יו .142
  .  אלא א� בחר הועד ממלא מקו� אחר

על גבי  חותמת המפלגה או על , ל המפלגה במשות&"ר המפלגה ושל מנכ"חתימת� של יו .143
המזכירות רשאית למנות . חייב ותזכה את המפלגה לכל דבר ועניי�ת, גבי שמה המודפס

חברי� נוספי� מבי� חבריה או מבי� חברי ההנהלה כממלאי מקו� קבועי� לעניי� זכויות 
 .החתימה בש� המפלגה

או במידה שנבצר מה� לחתו� בש� /ל ו"בהעדר אחד או שני� מבעלי זכות החתימה הנ .144
שנבחרו , ממלאי המקו� הקבועי�,  או במקו� שניה�יחתמו במקו� אחד משניה�, המפלגה

ישמש , נמנעה המזכירות מבחירת ממלא מקו� קבוע לעניי� זכויות החתימה. י המזכירות"ע
  .ר המזכירות כממלא המקו� הקבוע"יו

  
  

  בחירת מועמדי� לבחירות מוניציפאליות: 'סימ� יד
 

  יצוות הכרעות מוניציפאל .145
מספר חברי ,ר הצוות " ואת יויוות הכרעות מוניציפאל צהועד הירוק ימנה מבי� חבריו 

הועד הירוק על דעת ,  ידו� ויקבל החלטות מחייבותהצוות. הצוות יהיה אי זוגי
  : המנויי� להל��בנושאי� המוניציפאליי

של רשימת הישובי� אשר בה� יתמודדו מועמדי� מטע� הירוקי� בבחירות אישור   .א
 ;ות שלה�או למועצ/לראשי הרשויות המקומיות ו

רשימות וסיעות , אישור התקשרויות וביטול התקשרויות פוליטיות ע� מפלגות  .ב
 ;אחרות בשלטו� המקומי

, ופרישה מה�, מחד, אישור השתתפות והצטרפות לקואליציות בשלטו� המקומי  .ג
 .מאיד$

או שאינ� ,  מעמדותיההירוקי�התערבות במקומות ישוב בה� חורגי� נציגי   .ד
 .קה והתקנו�מקיימי� את הוראות החו

, מהותית) לא משפטית( שנקלע למחלוקת פוליטית הירוקי�סני� /תאהתערבות ב  .ה
 .או פוגע בה פגיעה ממשית, אשר מקשה באופ� ממשי על תפקודה התקי� של הירוקי�

, על פיזור מוסדות של סני� אשר חדל לתפקד, באישור הנהלת המפלגה, להחליט  .ו
  .ולהחליט על קיו� בחירות למוסדותיו, לרבות מזכיר, למנות לו מוסדות זמניי�
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, את כל הצדדי� הנוגעי� בדבר, בדינו, ישמע צוות ההכרעות, לפני קבלת החלטה  .ז
  .ימסור עליה לנוגעי� בדבר וכ� לועד הירוק, ולאחר שקיבל החלטה

לפי , לרבות פניה של הועד הירוק, פי פניות שיגיעו אליו�צוות ההכרעות יפעל על  .ח
  .שיקול דעתו

  ועד הירוקאשר יובא לאישור ה, רעות יכי� נוהל עבודהצוות ההכ  .ט
 

 המועצות המקומיות והערי� השונות  בה� ירוצו, החלטה על המועצות האזוריות  .146

רשימות מועמדי� מטע� מפלגת הירוקי� כרשימות עצמאיות או כרשימות משותפות   
  ויאושר נתונות להחלטת צוות ההכרעות המוניציפאלי בהלי� שיקבע על ידי המזכירות

 . יו� לפני הבחירות60 �י הועד זמ� סביר לפני מועד הבחירות המתוכנ� ולא פחות מ"ע

 מועמדות לרשימת מועמדי� מקומית אפשרית לכל מי שהיה לחבר בירוקי� לפחות שנה .147

מועמד חייב להיות תושב באותה רשות בה הוא , טר� הבחירות לרשימת המועמדי�   
  . וק רשויות מקומיות בחירותפ ח"מעוניי� להיבחר כל זאת ע

  
 :מועמדי הירוקי� בבחירות לרשויות השונות  ייבחרו באחת מהדרכי� הבאות  .148

 . התא הנבחר יקבע את רשימת המועמדי� באותה רשות/ר הסני�"יו  .א

הסני� לבקש שינוי /יכולה מזכירות התא, הסני� החליטה/במידה והנהלת התא  .ב
לעיל ולהכיל בחירות לרשימת המועמדי� בי� כל ) א (148 להלי$ הקבוע בסעי& 

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

י "ע תעשה לרשימות לרשויות המקומיות ולראשות� מועמדי� רשימת אישור  .ג
  .צוות ההכרעות המוניציפאלי

. שימת מועמדי�אשר הוחלט כי בו תועמד ר, המועמדי� יהיו מבי� חברי הסני�  .ד
 .147 וכפו� להגבלות המנויות בסעי� 

, במידה ונבחרה הרשימה והפכה לסיעה היבחרותה  הינה לכל תקופת הכהונה   .ה
 ו"פ ההנחיות המצויות בפרק ט"במידה ולא נבחרו נציגי הרשימה  הסני� ינוהל ע

 ר"כי באותה רשות יעמידו מועמד לראש הרשות ויוי המזכירות "במידה והוחלט ע  .ו
הסני� הנבחר מעוניי� להתמודד לתפקיד יהיה חייב לצור� ההתמודדות /הרשימה

 .את אישור צוות ההכרעות המוניציפאלי

, הועד יכול להעמיד לצור$ התמודדות על ראש רשות מסוימת מועמד מטעמו   .ז
 ברשימה א$ ימשי$ לכה� 2' הסני� הנבחר יהיה מס/ר הרשימה"במקרה כזה יו

 )ד(148 ' המתואר סבמקרה .כראש הסני� בכל הקשור לניהולו השוט� של הסני�
 .ואיל� ישונו בהתא�

 .147 '  כמתואר בסק אי� הגבלה לעניי� הוות–ז ' לעניי� ס  .ח

 בערי� בה� הוחלט להעמיד רשימת קדה ולא מתקיימי� תנאי הוותבמי  .ט
י "פ הלי$ שיוחלט ע"י הועד בישיבה מיוחדת וע"מועמדי� הרשימה תקבע ע

 25 ' ס'  כפו� לתנאי� המנויי�  בפרק ג–המזכירות 
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  סניפי� ירוקי�/תאי�: 'סימ� טו

 

הירוקי� , ואול�. י המוסדות הארציי� שנזכרו לעיל"� תתקבלנה עהחלטות הירוקי .149
שיתנו ביטוי לפעילי המפלגה באזורי האר� השוני� ,  תשא� להשתית את פעולתה על סניפי�

המפלגה רשאית לקיי� תאי� ירוקי� שיהיו כפופי� להחלטות מוסדות . ובגופי� שוני�
בעניי� סמכויותיה� , וקי� ושטח�החלטות בעניי� הקמת תאי� יר. המפלגה ולתקנו� זה

י הועד בכינוסה הסמו� להחלטת "י המזכירות ותאושרנה ע"ובעניי� דר� פעולת� תתקבלנה ע
 .המזכירות

סני�  ירוק במידה /כל חבר בירוקי� יכול לייזו� פנייה למזכירות בכוונה להקי� תא .150
 .וישות כזו אינה קיימת

 : י�פ הקריטריוני� הבא"בנוס� הקמת סני� תהיה ע .151

 בבחירות הארציות שקדמו  מצביעי�300או לחילופי� ,  מתפקדי�50ריכוז של כל   .א
 ובלבד שלא יוק� יותר מסני� אחד  יהא זכאי להתאגד כסני�,לפתיחת הסני� 

 .בישוב

 .הועד הירוק יכול לאשר חריגה מנוהל זה  .ב

 

 :פ ההנחיות כלליות הללו"ההתנהלות בתא הירוק תהיה ע .152

 ר הסני�"יו  .א

 סני�/ר התא"ני� יעמוד יוס/בראש תא .1

בבחירות , סני� יבחר בידי כל חברי המפלגה הרשומי� באותה עיר/ר התא"יו .2
 . חשאיות ואישיות, שוות, כלליות, ישירות

 .הסני� יכול להיות מי שהינו חבר ותיק/ר התא"מועמד ליו .3

ר לתקופת הכהונה הראשונה יכול "תפקיד היו, סני� חדש /כאשר מוק� תא .4
י הועד הירוק על אד� שנמצא מתאי� וראוי להקי� את "להיות מוטל ע

 סני�/התא

 .י הועד הירוק"ר התא  תחל ע� אישור המינוי ע"תקופת כהונתו של יו .5
�  שני�10ר הסני� תוגבל לארבע קדנציות רצופות דהיינו "כהונתו של יו 

ההכרעה , קדנציות לא רצופותלגבי . לאחר מכ� לא יוכל להיבחר לתפקיד
 .הועד הירוקהינה בידי 

 

 ")הסני�/נציג התא:"להל�(נציג הסני� לועד הירוק   .ב

,  יבחר בידי כל חברי המפלגה הרשומי� באותה עירהסני�/נציג התא .1
 . חשאיות ואישיות, שוות, כלליות, ישירותבבחירות 

 . יכול להיות מי שהינו חבר ותיקהסני�/לכה� כנציג התאמועמד  .2
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 לתקופת הכהונה הסני�/ התאנציגתפקיד , סני� חדש /כאשר מוק� תא .3
 .י הועד הירוק על אד� שנמצא מתאי� וראוי"הראשונה יכול להיות מוטל ע

 .י הועד הירוק"הסני� תחל ע� אישור המינוי ע/ של נציג התאתקופת כהונתו .4

 וכמו כ� נציגו הנוס� של  מזכיר הסני�ר הסני� יעמדו לבחירה"בעת בחירת יו  .ג
  .סני� לועד הירוק/התא

 סניפי הירוקי� /בתאיחירות מועדי הב  .ד

 סניפי� /סניפי הירוקי� יערכו במקביל בכל התאי�/הבחירות בתאי .1

 :מועד הבחירות הינ� .2

 .כשנתיי� ימי� מיו� הבחירות המוניציפאליות  .א

 .כשנה לפני הבחירות המוניציפאליות  .ב

  רשאית המזכירות . המזכירותי  "מועד הבחירות המדויק יקבע ע  .ג
פי� בתקופה שלא תעלה על שנה לסנילדחות את מועד הבחירות 

 .אחת

, סני� הוא בעל הסמכות ה� אל מול חברי הסני� וה� אל מול הועד הירוק/ר התא"יו  .ה
 .הנהלת המפלגה ומוסדות המפלגה האחרי�

הסני� למנות את בעלי התפקידי� הבאי� מבי� חברי הסני� כל זאת לצור� /על התא  .ו
ה המשותפת ע� המפלגה הסני� ולצור� העבוד/פעולתו התקינה של  התא

 :ומוסדותיה

כל הסיעה ,ר " חברי� בניה� היו5 � תכלול לא פחות מ–סני� /   הנהלת התא .1
ר במידה ויש למלא "י היו"גזבר ועוד שני נציגי� שיבחרו ע, מזכיר, הנבחרת 

 .את מכסת החברי� כאמור בראשה לסעי& זה

סני� בבחירות /י חברי התא"סני� יבחר ע/ מזכיר התא–סני� /מזכירות התא .2
בבחירות , סני� בידי כל חברי המפלגה הרשומי� באותה עיר/ר התא"ליו

הסני� יכול /מועמד למזכיר התא. חשאיות ואישיות, שוות, כלליות, ישירות
 כאשר שני האנשי� – אנשי� 3המזכירות תכלול . להיות מי שהינו חבר ותיק

ת על רישו� מזכירות תהיה אחראי. י מזכיר הסני�"הנוספי� יבחרו ע
 .החברי� עריכת הבחירות ועוד ותעמוד אל מול מזכירות המפלגה

יישא באחריות ההתנהלות , סני� /י הנהלת  התא" יבחר ע–סני� /גזבר התא .3
 .ח המפלגה וגזברה"סני� ויעמוד בקשר ע� רו/הכספית התקינה של התא

 : הסני�/כמו כ� תמנה הנהלת התא .4

  המפלגה יעמוד בקשר ע� דובר� סני�/דובר לתא  .א

  יעמוד בקשר ע� מנהל האינטרנט של המפלגה–אחראי אינטרנט   .ב

 יעמוד בקשר ע� אחראי המתנדבי� –מתפקדי� /אחראי מתנדבי�  .ג
 של המפלגה וע� אחראי המתפקדי�

 יעמוד אל מול מנהל הקמפיי� של המפלגה –אחראי ניהול קמפיי�   .ד
  .בעת הצור$
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  פורומי�: 'סימ� טז
 פורומי� .153

או על פי היוזמת ומקיימת פעילות בנושא מסוי� ,  פעולה של חברי המפלגהפורו� הינו קבוצת
  .להשפיע על עמדות המפלגה בנושא זהשותפות גיאוגרפית מסוימת ומבקשת 

 :תי הדרכי� הבאותשהקמת פורו� תעשה ב .154

 הועד הירוק החליט על הקמת פורו� מסוי� על פי צרכי המפלגה    .א

 קבוצה המבקשת .רשאי� להקי� פורו�, כל מאה חברי מפלגה המעונייני� בכ�  .ב
ל "מזכ. בצירו& חתימות המבקשי�, ל המפלגה"תודיע על כ$ למזכ,פורו�להקי� 

 על הקמת הפורו� בישיבה הקרובה שלאחר קבלת לועד הירוקהמפלגה יודיע 
אול� א� , אינה מצריכה אישור ההנהלהבדר$ זו הקמת פורו�  .ההודעה

תתקיי� , הועד הירוקעל ידי מי מחברי  הפורו�נתבקשה הצבעה למניעת הקמת 
ל "יודיע מזכ,  כנגד הקמת הפורו�הועד הירוקהצביעו רוב חברי . הצבעה שכזו

  .המפלגה ליוזמי הפורו� כי המפלגה לא אישרה את הקמתו
 

  
  חברות בפורו� .155

  . להצטר& אליו, העומד בתנאי הס� של הפורו�, זכאי כל חבר מפלגה, משהוק� פורו�
 

  ויות פורו�סמכויות וזכ .156
ליזו� דיוני� הנוגעי� לתחו� פעילותו ; פורו� מוסמ$ ליזו� ולקיי� פעילות בקרב חבריו

  .הועד הירוק להיות מיוצג בישיבות ; בועידת המפלגה ובהנהלתה
 

   ונציגיוניהול פורו� .157
ר הפורו� יהווה את נציגו של הפורו� "יו. ר הפורו� "חברי הפורו� יבחרו את יו  .א

ר הפורו� יהיה במקביל למועדי "מועד הבחירות ליו. וקבישיבות הועד היר
 . ו"פ פרק ט"הבחירות בסניפי� ע

כל עוד הוא שומר על דר� התנהלות , הפורו� רשאי לנהל את ענייניו הפנימיי�  .ב
  .לתקנו� המפלגהופועל בהתא� , דמוקרטית

 

  תקציבי פורומי� .158
תא� למספר חבריו בה, הנהלת המפלגה תוכל לאשר תקציב לפעולתו של פורו� מסוי�

או , לא אושר תקציב פעולה שנתי לפורו�. ולמשקל הציבורי שמייחסת ההנהלה לפעילותו
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יוכל הפורו� להגיש בקשות למימו� , אושר תקציב והפורו� מבקש לקבל הקצבה נוספת
  .ל המפלגה וזה יכריע לגביה�"פעולות מסוימות למזכ

  
   אחרי�בחירות מועמדי� לתפקידי� ציבוריי�: ח "סימ� י

 

 . י המזכירות"אופ� הבחירה של מועמדי� לתפקידי� אחרי� ייקבע ע .159

  
  . זה�ההחלטה הסופית תהיה בידי המזכירות עצמה או בידי מי שהוסמ� על ידה לעניי .160

  
  

  עובדי הירוקי�: ' יטסימ� 

  . מעביד בינו לבי� הירוקי��עובד הירוקי� לעניי� זה הוא כל מי שמתקיימי� יחסי עובד .161
אשר רשאי , ל הירוקי�"רוקי� יהיו כפופי� מבחינה ארגונית למזכעובדי הי .162

 .עבודה מחייבי� לפרס� נהלי

  
  הצגת מועמדות לתפקיד נבחר .164

עובד מפלגה לא יציג מועמדות לאחד התפקידי� המופיעי� להל� אלא א� השעה   .א
לפני הצגת המועמדות ועד לאישור , ויצא לחופשה ללא שכר, את עצמו מעבודתו

 –רות בידי ועדת הבחירות תוצאות הבחי

רשימת , הירוקי�ר "יו: ידי� הבאי�קתחול על מועמדות לתפ) א(164 ' הוראת ס  .ב
נציגי� נבחרי� בשלטו� , חברי הועד הירוק, הירוקי�ל "מזכ, הירוקי� לכנסת

מת הירוקי� לרשות כל רשי, ר סני�"יו ,יושבי הראש בפורומי� השוני�, המקומי
 .שהיא

י הדי� הכללי "לא יציג מועמדות לאחד התפקידי� המפורטי� כל אד� אשר עפ  .ג
  .במקביל לעבודתו, נאסר עליו לכה� באחד התפקידי� הנדוני�

  : לעניי� הצגת מועמדות פירושה אחד משלושת אלו לפי המוקד� מביניה�  .ד
  ;רישו� בפני ועדת הבחירות בדבר הצגת מועמדות .1
ח מכתב או בקשה פומבית מחברי הירוקי� לתמו$ במועמדות משלו .2

 ;לתפקיד

  .הכרזה פומבית על הצגת מועמדות לתפקיד .3
  

  הגבלת שימוש באמצעי ומתקני הירוקי� .165
בציוד או במאגרי מידע של , הירוקי�לא יעשה עובד הירוקי� כל שימוש במתקני   .א

כלשהו הירוקי� כדי לקד� את מועמדותו או כל מועמדות אחרת לתפקיד 
  .כדי לקד� מועמדות כאמור, כמו כ� לא ייעזר עובד בעובד אחר. בירוקי�
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מידע או סיוע  לקבל כל, אי� באמור לעיל כדי למנוע מעובדי� המציגי� מועמדות  .ב
 .אותו מעמידה מפלגת הירוקי� לרשות כל המועמדי�, אחר

   ייצוג הול��  'כפרק 
 .וסדות המפלגה לכל אחד מהמיני� במ40%יובטח ייצוג בשיעור של  .166

חלה ג� ביחס לכל , 166 הבטחת הייצוג כאמור בסעי& , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .167
 ).ר המפלגה"לא כולל יו(חמישייה ברשימת המפלגה לכנסת 

  

  הוראות מעבר: ' אכסימ� 

בתוספת  הינו הגו� המנהל של המפלגה ומורכב מהחברי� המייסדי� � "ועד ירוק זמני" .168
 .י הועד הירוק "חברי� שאושרו ע

 רש� ואצל   בועד הירוק הזמני כניסתו לתוק� של תקנו� זה הוא מיו� אישורו .169
 .המפלגות 

פ החלטת הועד הירוק "פ תקנו� זה והבחירות לה� יערכו ע"איוש מוסדות המפלגה ע .170
 . פ תקנו� זה"הנבחר ע

ל תקנו� זה לבי� עריכת הבחירות למע� הסר ספק בתקופת הביניי� שבי� כניסתו לתוק� ש .171
 .    הגו� הקובע לכל נושא ועניי� הינו הועד הירוק הזמני' ,על פי פרק יב

 

 הפעלה מצומצמת

על א� האומר בתקנו� יתאפשר למפלגה לפועל הפעלה מצומצמת וזאת א� מתקיי� אחד  .172
 :מ� התנאי� הבאי�

 למפלגה אי� נציגי� המכהני� כחברי כנסת בכנסת ישראל  .א

  חברי� ותיקי� 2000�גה פחות מלמפל  .ב

 : בפעולה מצומצמת  המפלגה תפעל לפי תקנו� זה בשינויי� הבאי� .173

המוסד " חברי� שיקרא להל� 11 חברי� ולכל היותר 7יוק� מוסד אחד בו לפחות  .174
זאת בהתא� , "ההנהלה"או /ו" המזכירות"או /ו" הועד הירוק"שיתפקד כ" המאוחד

" המוסד המאוחד"למע� הבהירות התכנסות ". דהמוסד מאוח"לעניי� שלשמו התכנס 
בהתא� לעניי� ובהתא� לסמכויות " ההנהלה"או " המזכירות"או " הועד הירוק"יתנהל כ

 .של אותו מוסד בתקנו� זה

 ר המפלגה"יעמוד יו" המוסד המאוחד"בראש  .175
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 :)חברי� ותיקי� בלבד(יהיה כדלהל�" המוסד המאוחד"הרכב  .176

 ר המפלגה"יו  .א

  ר המפלגה"מ יו"מ  .ב

 .ר"פ בחירת היו"שלושה נציגי הסניפי� ע  .ג

 שישה נציגי� אזוריי� מסניפי� ברחבי האר�  .ד

את ששת הנציגי� האזוריי� הנוספי� ימנה המוסד המאוחד מעת לעת זאת לפי  .177
 .הנציגי� ישקפו ככל האפשר את הגיוו� במפלגה. ר המפלגה"המלצות יו

האפשר נציגות מ� י המזכירות כ$ שישק& ככל "הרכב המועצה הבוחרת יקבע ע .178
 . הסניפי� הפעילי�

בתקנו� ברוב ) הפעלה מצומצמת(יהיה מוסמ� לשנות את פרק זה "  המוסד המאוחד" .179
 . לתקנו� זה44שאר חלקי התקנו� כאמור בסעי� , רגיל

כולל , לאחר בחירת הועד הירוק לפי תקנו� זה, סיו� תקופת הפעלה מצומצמת יהיה .180
 . י הסניפי� לועד הירוקבחירות נציג, )ב(152האמור בסעי& 

 


