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 1חוקת הציונות הדתית

 ערכי היסוד של המפלגה -חלק ראשון 

בכנסת,  -ישראל ישראל ועם ארץ  ישראל , תורת -תקדם את ערכי הציונות הדתיתהמפלגה  .1

בממשלה, ובקרב החברה הישראלית, ותחתור להיות הבית הפוליטי של מי שמזדהים עם 

 ערכים אלו ומבקשים לקדם אותם במערכת הפוליטית. 

מפלגה תפעל לפיתוחה וחיזוקה של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, כבית לאומי ה .2

 אלפיים שנות גלות ונדידות, ומכונן בה מחדש, על בסיסלעם היהודי השב לארצו אחרי 

חזון הנביאים, עצמאות רוחנית ומדינית. המפלגה תפעל למען תקומת עם ישראל ו התורה

כולו, בארץ ישראל כולה, לאור תורת חיים שלמה. המפלגה תקדם את חיזוק הזהות 

ת השמירה היהודית של מדינת ישראל, את חיזוק רוח הציונות והאמונה בצדקת דרכה, א

על ארץ ישראל השלמה ואת פיתוח ההתיישבות היהודית בכל מרחביה, את חיזוק לימוד 

במרכז  , את החיבור והדאגה לכל עם ישראל, בארץ ובתפוצות,החוערכי המשפ התורה

  את חיזוק צה"ל, חוסנו וקדושת המחנה, ואת חיזוק המשילות. ,ובפריפריה

המפלגה המפלגה תפעל לאור תורת ישראל ותהיה קשובה לדעת תורה. בהתאם לכך יו"ר  .3

וחברי הכנסת שלה יתייעצו תדיר עם תלמידי חכמים ועם זקני העדה, יביאו בפניהם סוגיות 

חשובות העומדות על הפרק, ויהיו קשובים להדרכותיהם. מתוך הכרה בחשיבות דגל החיים 

מענה תורני לאתגרי חזון ועל פי תורה במערכות הציבוריות, המפלגה תפעל לפיתוח 

במדינת ישראל ולמציאות החיים המתחדשת בכל הריבונות היהודית המתחדשת 

התחומים, תגבש דרכי פעולה, ותפעל בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים הפועלים לקידום 

 מטרה זו.

  תשאף לאחדות גדולה ככל הניתן בציונות הדתית ובמחנה הלאומי. ותהא פתוחההמפלגה  .4

, גם עם המפלגה ועם ערכיה ודרכה בפני כלל הציבור הלאומי במדינת ישראל אשר מזדהה

להיות חלק אמיתי  לוותקרא  אם אינו שומר תורה ומצוות באורחות חייו הפרטיים,

. המפלגה תאפשר ותעודד שותפות ובהליכים הדמוקרטיים שיתקיימו במסגרתה במפלגה

 פעילה והשפעה שלהם במפלגה במגוון דרכים, ובכלל זה הקמת פורומים, פעילות מפלגתית 

                                                           
 תקומה". –רשומה ברשם המפלגות בשם מפלגת "האיחוד הלאומי  1
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וסיעתית למתן מענה לצרכים השונים, שילוב בעלי תפקידים מקרב הציבורים האלה 

 ועוד. ,במפלגה ובגופים השונים שלה

 

 מוסדות המפלגה: –חלק שני 

 

 :מרכז המפלגה -פרק א 

 

שלה. בידיו כמוסד העליון הוא הגרעין המייסד של המפלגה וימשיך לשמש  מרכז המפלגה .5

סמכויות קביעת אופיה של המפלגה, כינון חוקתה ועריכת תיקונים בה, בחירת חברי  היוי

, אישור להלן 93ברשימת מועמדיה לכנסת כאמור בסעיף  10והמועמד מספר  ההנהלה

ל סמכות אחרת שלא הוענקה הסכמים פוליטיים, אישור כניסה ויציאה מהממשלה, וכ

 . בחוקה זו למוסד אחר של המפלגה

פורום לניהול דיוני עומק וחשיבה על דרכה של המפלגה, ערכיה ויישומם  וההוהמרכז י .6

חברי הכנסת מפלגה ולבסבך המציאות המורכבת, וישמש כמעין פורום סיעור מוחות ל

  מטעמה.

חברי המרכז יהיו החברים בו ביום קבלת החלטה זו, ומי שיתקבלו  - חברות במרכז .7

 פיםלת חברים חדשים למרכז כאמור בסעיכחברים לאחר מכן בהתאם להוראות בדבר קב

 להלן. 8-9

מרכז המפלגה רשאי בכל עת לצרף חברים למרכז, באופן פרטני, בהצבעה חשאית שתיערך  .8

מחברי המרכז הנוכחים בישיבה. למרכז יצורפו אנשי  75%במרכז המפלגה, וברוב של 

צירוף חבר או ציבור שיש להם תרומה ערכית, ביצועית, או אלקטורלית למפלגה. הצעה ל

חברים חדשים למרכז יכול שתובא למרכז על ידי יו"ר המפלגה, הנהלת המפלגה, או 

באמצעות בקשה של חברי מרכז שתוגש למנכ"ל המפלגה בצירוף חתימות של שליש מחברי 

המרכז. לבקשה לצירוף חבר חדש למרכז יצורפו קורות החיים של המועמד וחתימתו על 

 ה. הבקשה תכלול חתימת המועמד על התחייבות לפעולבקשה להצטרף למרכז המפלג
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לקידום המפלגה על פי ערכיה והצהרה לפיה הוא אינו חבר במפלגה אחרת. בקשה לצירוף 

 ימים לפני ההצבעה. 7מועמד למרכז תועבר לחברי המרכז עד 

ל אף האמור, בסמכות הנהלת המפלגה, לבקשת היו"ר, להעלות להצבעה צירוף חברים ע .9

כרשימה אחת. בקשה כאמור תוגש למרכז המפלגה עם שמות המועמדים ויצורפו חדשים 

 ימים לפני ההצבעה יוכלו 3ימים לפני ההצבעה. עד  7לה ההצהרות האמורות לעיל עד 

מחברי המרכז לבקש במכתב שיועבר למנכ"ל המפלגה לגרוע שם או שמות של  25%

 מועמדים מהרשימה ולהעלות אותם להצבעה בנפרד.

מי שנבחר לכהן כנבחר ציבור בכנסת או ברשות מקומית  -ת במרכז מכח תפקידחברו .10

מטעם המפלגה, וכן מי שמונה על ידי המפלגה לכהן מטעמה כשר בממשלה או כבעל תפקיד 

במוסדות הלאומיים, וכן מי שמונה על ידי יו"ר המפלגה לכהן כמנכ"ל המפלגה, יכהן 

תפקידו, ובלבד שחברותו במרכז אפשרית כחבר מרכז מכח תפקיד כל זמן שהוא מכהן ב

 על פי כל דין. הודעה על חברות מכח תפקיד תימסר למרכז המפלגה על ידי מנכ"ל המפלגה.

נוסף לכך רשאים בעלי התפקידים האמורים להלן לכהן כחברים במרכז המפלגה מכח  .11

תפקידם, בהודעה שיעבירו למנכ"ל המפלגה ובאישור הנהלת המפלגה. הודעה על כך 

 :התימסר ע"י מנכ"ל המפלגה למרכז המפלג

 לאומיות. מזכ"לי תנועות הנוער הדתיות (א

 מנכ"לי רשתות החינוך הדתיות לאומיות. (ב

 מנכ"לי איגודי המוסדות הדתיים לאומיים. (ג

יידרש , לעיל 11ף כהן מכוח סעימלמעט מי שחבר מרכז,  - תשלום דמי חבר לחבר מרכז .12

חברותו של  לשנה )ח"י שקלים לחודש(. ₪ 216של דמי חבר להוכחת רצינות בסכום  לשלם

חודשים רצופים תפקע באופן אוטומטי, לאחר  12חבר מרכז שלא שילם דמי חבר במשך 

חבר מרכז לא יידרש  יום מראש מאת מנכ"ל המפלגה. 30שיקבל התראה על כך בכתב 

 לשלם בנוסף דמי התפקדות.

 אלה:חברות במרכז תפקע בכל אחד מ פקיעת חברות במרכז: .13

בקשת חבר מרכז שתועבר בכתב למנכ"ל המפלגה. חברותו של חבר המרכז  (א

 שעות ממועד שליחת הבקשה. 48תפקע בחלוף 

חבר מרכז מכח תפקיד שסיים למלא את התפקיד שבגינו מונה כחבר מרכז.  (ב

                     מנכ"ל המפלגה רשאי, באישור הנהלת המפלגה, לאשר לחבר מרכז מכח 
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לחבר מרכז קבוע אם נוכח שיש בכך משום תפקידו להפוך עם סיום תפקידו 

 תרומה למפלגה.

 בר המרכז נפטר או הוכרז כלא כשיר ומונה לו אפוטרופוס.ח (ג

חבר מרכז לא נכח בארבע כינוסי מרכז ברציפות ולא נתן לכך הסבר המניח  (ד

 את הדעת.

 12חבר מרכז לא שילם את דמי החבר כאמור לעיל בסעיף  (ה

כחבר במפלגה אחרת והוא לא הודיע על  נמצא כי חבר מרכז התפקד ורשום (ו

ימים מיום שקיבל על כך הודעה  14הפסקת חברותו במפלגה האחרת בתוך 

 ממנכ"ל המפלגה או מי מטעמו.

הנהלת המפלגה קבעה כי חבר מרכז פעל נגד המפלגה או נגד ערכיה או שנמצא  (ז

 עלחבר או פעיל במפלגה אחרת או סייע למפלגה אחרת ביודעין ובפומבי. 

 של הדין לבית לעתור מרכז חבר יכול המפלגה הנהלת של כאמור חלטהה

 את לקיים רשאי יהא הדין בית. סופית תהא הדין בית החלטת. המפלגה

 .בתנאים להתנותה או, אותה לבטל, ההנהלה החלטת

 מרכז המפלגה יכונס בכל אחת מאלה:  כינוס מרכז: .14

 לכל הפחות פעם בשנה. (א

 בכל עת לבקשת יו"ר המפלגה. (ב

לבקשת לפחות ממחצית חברי הנהלת המפלגה. כינוס מרכז כאמור בסעיף  (ג

יום מבקשת מחצית מחברי ההנהלה  14קטן זה יתקיים לכל המאוחר 

 כאמור.

לבקשת לפחות שליש מחברי המרכז שהודעה בכתב שנחתמה על ידם נמסרה  (ד

למנכ"ל המפלגה. כינוס מרכז כאמור בסעיף קטן זה יתקיים לכל המאוחר 

 מהגשת הבקשה למנכ"ל המפלגה.יום  30

ימים מראש לפחות במיקום שיקבע על ידי יו"ר  7מרכז המפלגה יכונס בהתראה של  .15

שעות לפני מועד כינוס  48המפלגה או מנכ"ל המפלגה. סדר יום ישלח לחברי המרכז עד 

 המרכז.

יו"ר המפלגה רשאי לכנס את מרכז המפלגה גם בהתראה קצרה יותר, ובלבד שיהא זה  .16

 ר בנסיבות העניין.סבי
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רכז שכונס בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה מוסמך לקבל החלטות בכל פורום שהוא מ .17

 בחלוף חצי שעה מהשעה שנקבעה לכינוס המרכז בהודעת הזימון שנשלחה לחברי המרכז.

 :חלטות המרכזה .18

יושב ראש המפלגה רשאי בכל עת ובכל עניין להעלות להצבעה במרכז הצעת  (א

 החלטה.

)ד(  14 -)ג( ו14שביקשו את כינוס המרכז כאמור לעיל בסעיפים קטנים מי  (ב

רשאים להעלות להצבעה הצעת החלטה. הצעת ההחלטה תיכלל בבקשה 

לכינוס המרכז ותועבר לחברי המרכז עם ההודעה על כינוס המרכז. המציעים 

רשאים, בהסכמת יושב ראש המפלגה, לשנות את נוסח הצעת ההחלטה בכל 

עה, ובלבד שנוסח הצעת ההחלטה הסופית שתועלה להצבעה עת עד להצב

 תובא לידיעת חברי המרכז עובר להצבעה.

בעת כינוס מרכז כשעל סדר יומו הצעת החלטה רשאים יו"ר המפלגה, הנהלת  (ג

המפלגה או שליש מחברי המרכז הנוכחים בישיבה לבקש להעלות הצעת 

בעד אחת ההחלטות  החלטה נגדית להצבעה. במקרה כזה יצביע כל חבר מרכז

 שיועלו להצבעה.

 המרכז יקבל את החלטותיו בהצבעה גלויה וברוב רגיל. .19

על שינוי בחוקת המפלגה, באופן קבוע או כהוראת שעה, הצבעה  19 בסעיףהאמור על אף  .20

 תדרוש לשם אישורה רוב מיוחס, כאמור להלן:

של עה לתיקון החוקה שתובא למרכז על ידי יו"ר המפלגה תדרוש רוב הצ (א

 מחברי המרכז הנוכחים בישיבה. 60%

מחברי המרכז הנוכחים  75%הצעה אחרת לתיקון חוקה תדרוש רוב של  (ב

 בישיבה 

הצבעות הנוגעות לעניינים אישיים, ובכלל זה צירוף חברי לעיל  19 בסעיףהאמור על אף  .21

בחירת מועמד המרכז לרשימת המפלגה לכנסת, ובחירת  לעיל   בסעיף כאמורמרכז חדשים 

 יהיו חשאיות. 23 בסעיףהנהלת המפלגה כאמור להלן 

יו"ר המפלגה וכן שליש מחברי המרכז, באמצעות בקשה חתומה על ידם או בהחלטה  .22

 שהתקבלה בהצבעה גלויה, רשאים לבקש להפוך הצבעה גלויה להצבעה חשאית. 
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 הנהלת המפלגה: –' בפרק 

 

יו"ר  אליהם יתווספו ,חברים 9תיבחר על ידי המרכז מקרב חבריו ותמנה הנהלת המפלגה  .23

, וכן הבא בתור מנכ"ל המפלגה, חברי הכנסת והשרים המכהנים מטעם המפלגה המפלגה,

 .ברשימת המפלגה לכנסת

 .לשלוש שנים או בכל קדנציה של כנסת ישראל מחדש, לפי המאוחרתיבחר  ת המפלגההנהל .24

ר הנהלה לסיים את תפקידו במהלך קדנציה, יבחר המרכז חבר הנהלה במקומו, ביקש חב

שלא פחת  לבדשל ההנהלה, וב סמכויותיהואולם לא יהא בסיום כהונת חבר הנהלה לפגוע ב

 חברים. 5 -מספר חבריה מ

ולמנכ"ל המפלגה בכל ענייני  תייעץ באופן שוטף ליו"ר המפלגה תתכנס מעת לעת, ההנהלה .25

, תאשר את תקציב המפלגה, את נציגיה במוסדות הלאומיים םותלווה את פעילות המפלגה

וכן את הצעות היו"ר   , את הצעתו של יו"ר המפלגה למינוי מנכ"ל המפלגה,וגופים דומים

, ויהיו לה כל סמכות נוספת האמורה במפורש למינוי נציגים מוניציפליים מטעם המפלגה

 .בחוקה זו

 56 חברי בית הדין של המפלגה, לפי הצעת היו"ר כאמור בסעיףהנהלת המפלגה תמנה את  .26

 זה "הנהלת המפלגה" בהרכבה עם היו"ר וללא חברי הכנסת והשרים. סעיףלהלן. לעניין 

הנהלת המפלגה תמנה מבין חבריה שני חברים שישמשו וועדת השירות של המפלגה. וועדת  .27

 הקבועים.השירות תאשר את שכרם ותנאי עבודתם של עובדי המפלגה 

מנכ"ל המפלגה יזמן את ישיבות ההנהלה, ינהל אותן, ויוציא תרשומות של החלטותיהן.  .28

החלטות הנהלת המפלגה יהיו חוקיות ובלבד שנתקבלו בנוכחות לפחות ממחצית חברי 

ההנהלה ובהם יו"ר המפלגה. כונסה על ידי מנכ"ל המפלגה ישיבת הנהלה לשם קבלת 

רי ההנהלה לפחות, יודיע מנכ"ל המפלגה על כינוס ישיבת החלטה ולא נכחו בה מחצית מחב

הנהלה נוספת באותו נושא במועד קרוב אחר והחלטה שתתקבל במועד זה תהא חוקית בכל 

 פורום, ובלבד שנכלל בו יו"ר המפלגה.

שלא  ימים את ההנהלה לדיון 7לבקשת מחצית מחברי ההנהלה יכנס מנכ"ל המפלגה בתוך  .29

 .נקבע בעת בקשת כינוסה מהמניין כשנושא הדיון
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  מנכ"ל המפלגה: –' ג פרק

 

, יהיה כפוף ת המפלגהעל ידי יו"ר המפלגה באישור הנהל מעת לעת ימונהמנכ"ל המפלגה  .30

)בכפוף לאישור  המפלגה ליו"ר וינהל את עניינה השוטפים של המפלגה, ובכלל זה תקציב

הכנסותיה והוצאותיה, דיווחים למבקר המדינה ועמידת המפלגה בהוראות  שנתי בהנהלה(,

ה הציבורית של פעילות חוק מימון המפלגות וכל דין, פעילותה המוניציפלית של המפלגה,

מינוי בעלי תפקידים במטה  המפקד, זימון וניהול ישיבות הנהלת המפלגה, ,המפלגה

שור הקמה וניהול פעילות של פורומים אי ,באישור ועדת השירות המפלגה וקביעת שכרם

ל סמכות אחרת שהוענקה לו במפורש בחוקה זו או על פי כל וכ שונים במסגרת המפלגה,

 .דין

שכרו ותנאיו של מנכ"ל המפלגה יקבעו על ידי יו"ר המפלגה ויאושרו על ידי ועדת השירות  .31

 של המפלגה.

 מנכ"ל המפלגה יכהן כחבר מרכז המפלגה מכח תפקיד. .32

חודשים מהמועד  12מנכ"ל המפלגה לא יוכל להתמודד לרשימת המפלגה לכנסת עד חלוף  .33

 בו סיים את תפקידו כמנכ"ל המפלגה. 

בהעדר מנכ"ל קבוע, או אם נבצר מהמנכ"ל לבצע את תפקידו באופן זמני, ימנה יו"ר  .34

המפלגה מ"מ מנכ"ל המפלגה עד למינוי מנכ"ל קבוע או עד לחזרת מנכ"ל המפלגה 

 ידו, ולממלא המקום יהיו כל הסמכויות וכל האחריות שיש למנכ"ל הקבוע.לתפק

 

 הסיעה בכנסת: –' דפרק 

 

בבחירות דמוקרטיות על ידי  בחלק הרביעי לחוקה זו,תיבחר, כאמור ובכפוף לאמור להלן  .35

 .פוליטיים בהסכמים אליה שיצורפו נוספים כנסת חברי ותכלולמתפקדי המפלגה 

 .לשם קידום מטרותיה ותנהל את פעילותה בכנסתתייצג את המפלגה  .36

 תבחר את יו"ר הסיעה מקרב חבריה לפי כל דין. .37

 .ויו"ר הסיעה המפלגה"ר יושיקבעו וינוהלו בידי  תקבל את החלטותיה בישיבות סיעה .38
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להחלטות מרכז המפלגה )לעניין כניסה  שנקבעו בחוקה זו היה כפופה ומחויבת בנושאיםת .39

 או יציאה מהממשלה וכד'(.

 לעיל. 23 ברי הסיעה יהיו חברי הנהלה, כאמור בסעיףח .40

 

 יו"ר המפלגה: –' הפרק 

 

 הראשון במקום ישובץמתפקדי המפלגה, וייבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי יו"ר המפלגה  .41

 .לכנסת המפלגה מועמדי ברשימת

 ואת פעילותה הציבורית של המפלגה. הסיעה בכנסתיוביל את פעילות  .42

 .ינהל משאים ומתנים פוליטיים ואת פעילות המפלגה השוטפת .43

ימנה את השרים, סגני השרים ובעלי התפקידים הנוספים מטעם המפלגה בממשלה  .44

ובכנסת. לעניין זה יביא יו"ר המפלגה בחשבון גם את סדר רשימת המפלגה לכנסת, את 

 והתאמתם לכל תפקיד, וכדו'.כישורי המועמדים 

 1992-"בהתשנ המפלגות לחוקב 19 סעיף לענייןאת בא כוח המפלגה וממלא מקומו  ימנה .45

 .וכן כל תפקיד אחר שהסמכות למינויו לא הוענקה בחוקה זו למוסד אחר

 ייצג את המפלגה בפני הציבור ובכל פורום רלוונטי. .46

חבר מחברי הכנסת של  המפלגה אובעצמו או באמצעות מנכ"ל  -לאישור ההנהלה  יביא .47

הצעות למינוי נציגים מוניציפליים של המפלגה, נציגי המפלגה  -המפלגה שימנה לשם כך 

 וכד'. ,בגופים שונים כדוגמת המוסדות הלאומיים

ימנה את מנכ"ל המפלגה, האישור הנהלת המפלגה, יקבע את תנאי שכרו, באישור וועדת  .48

 השוטפת.השירות, ויהא אחראי על פעילותו 

 יביא לאישור המנהלת המפלגה את מינוי חברי בית הדין של המפלגה. .49

 יקבע את מועד עריכת הבחירות להנהלת המפלגה. .50

 .   14-22 יכנס את מרכז המפלגה ויביא בפניו הצעות להחלטה כאמור לעיל בסעיפים  .51

 ליו"ר המפלגה יהיו כל הסמכויות הנתונות ליו"ר מפלגה על פי כל דין. .52
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 התייעצות עם רבנים: –' ופרק 

 

 הכנסת וחברי המפלגה"ר יולחוקה זו,  שבחלק הראשון המפלגה בערכי לאמור בהתאם .53

 חשובות סוגיות בפניהם יביאו, העדה זקני ועם חכמים תלמידי עם תדיר יתייעצו שלה

 .הדרכותיהםויהיו קשובים ל  הפרק על העומדות

הרבנים וידווח להנהלת המפלגה ולחברי מרכז יו"ר מפלגה יהיה אחראי על הקשר עם  .54

המפלגה על ביצוע האמור בסעיף זה, ובכלל זה על מעגל הרבנים שהוא עומד איתם בקשר 

 שוטף.

 להיות המפלגה"ר יו ישאף, שוטף באופן המפלגה פעילות את שילווה הרבנים מעגל מלבד .55

 .העניין לפי איתם ויתייעץ חכמים תלמידי של הניתן ככל רחבה קשת עם בקשר

 

 בית הדין: –' זפרק 

 

חברים שאינם חברי מרכז  3ויכלול  יו"ר המפלגה, באישור הנהלת המפלגה,ימונה על ידי  .56

, והם בעלי השכלה רלוונטית. אחד מהם יכהן כאב בית הדין וינהל את המפלגה או עובדיה

  .ארבע שניםיחודש בכל ו של בית הדין מינוי עבודת בית הדין.

תשלם את שכר עבודתם והוצאותיהם של חברי בית הדין על פי דרישתם שתועבר המפלגה  .57

 למנכ"ל המפלגה.

והיא  ידון בכל עתירה שתובא בפניו על ידי חברי מרכז המפלגה או מתפקדיהבית הדין  .58

במהותה נוגעת לענייניה הפרוצדורליים של המפלגה הקבועים בחוקה זו ולעמידתם בכל 

לגה ו/או במרכז, טוהר הבחירות הפנימיות, תפקוד מוסדות דין, ובכלל זה חברות במפ

המפלגה על פי חוקה זו ולפי כל דין, וכן על זה הדרך. לבית הדין לא תהא סמכות לדון 

בעתירות שעניינן מהות או תוכן החלטות ערכיות, מעשיות ופוליטיות של המפלגה ונציגיה, 

 למעט אם נכתב במפורש אחרת בחוקה זו

 אחרת בחוקה זו או בכל דין יקבע בית הדין את סדרי עבודתו.בהעדר הוראה  .59
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ית הדין לא יהא כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות, ואולם יפעל בשקיפות ובהגינות בכדי ב .60

 לשפוט צדק באופן שיקדם את מטרות המפלגה וערכיה וינמק את החלטותיו.

העניין, תכלול את כלל תירה לבית הדין תוגש בכתב, בהקדם האפשרי לפי נסיבות ע .61

 המסמכים והעובדות הצריכים לעניין ותומצא לצדדים האחרים באחריות העותר.

 בית הדין רשאי להורות על צירוף צדדים נוספים ועל דרכי המצאת העתירה להם. .62

בית הדין רשאי לדרוש תשובות והשלמות בכתב וכן לקיים דיונים בעל פה במעמד הצדדים,  .63

 מכים ככל שימצא לנכון לשם בירור יעיל של העתירה.לזמן עדים ולדרוש מס

 בית הדין ידון בעתירות ויפרסם את החלטותיו בהקדם האפשרי לפי נסיבות העניין. .64

בית הדין יהא רשאי לקבל עתירה, לדחותה או למחוק אותה על הסף, באופן כללי או  .65

 בתנאים, וכן ליתן סעדי ביניים בהתאם למבחנים הקבועים לכך בדין.

ת הדין רשאי להשית הוצאות משפט על צדדים לעתירה. הוצאות שיוטלו על בעלי בי .66

תפקידים במפלגה בגין עתירות שהוגשו נגד פעולותיהם במסגרת תפקידם ישולמו על ידי 

 המפלגה אלא אם קבע בית הדין במפורש אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו. 

 

 סניפים ונציגים מוניציפליים: –' חפרק 

 

 ה, ימנובהתייעצות עם חברי המרכז תושבי העיר המפלגה , באישור הנהלת המפלגהיו"ר  .67

מנהלי סניפים שיחברו את המפלגה  את במערכת המוניציפלית, ובכלל זה המפלגה את נציגי

ואת חברי הכנסת שלה לפעילים בשטח. המפלגה תתמוך בפעילות השטח השוטפת ותריץ 

על ידי את מועמדיה בבחירות המוניציפליות בתוכנית פעילות ובתקציב שיאושרו מעת לעת 

 הנהלת המפלגה.

חברי מועצות מטעם המפלגה ברשויות המקומיות יכהנו כחברי מרכז מכח תפקיד כאמור  .68

 לעיל.  10בסעיף 
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 פורומים: –' טפרק 

 

מעת לעת לפי צורך,  ויפעלו פורומים שונים )אזוריים, מקצועיים, נושאיים וכד'( יוקמו .69

ובמסגרת תקציב  מנכ"ל המפלגה של דרישה והירתמות של חברים, ובאישור וליווי

 .הפעילות של המפלגה

 

 מוסדות נוספים: –' יפרק 

 

 יוקמו על פי דין. .70

 

 

 כללי: –חלק שלישי 

 

 במניין המועדים האמורים בחוקה זו לא יבואו שבתות ומועדי ישראל. .71

פניות בכתב וכן הפצת חומרים והודעות ייעשו באמצעות כתובת המייל של כל נמען כפי  .72

רשומה במזכירות המפלגה, וכל פניה שהועברה באמצעות המייל יראו אותה כאילו שהיא 

השעות האמורות יבואו במניין המועדים  24שעות ממועד המשלוח.  24הגיע ליעדה בחלוף 

 האמורים בחוקה זו.

 בכתב ובאישור כדין נעשתה אם רק תקיפה תהא המפלגה בשם שהוא סוג מכל התחייבות .73

מפלגה  חבר. ם המפלגהש, או מורשה חתימה בהמפלגה"ר יו או ,המפלגה"ל מנכ של

 אם בין, להיתבע עלול כספי אופי בעלת בהתחייבותשהתחייב בשם המפלגה בלא סמכות 

 .בהתחייבותו בעצמו ולשאת, בעקיפין או במישרין, המפלגה ידי על אם ובין נושה ידי על

הצבעות גלויות בכל מוסדות המפלגה יכול שיעשו באמצעות הרמת יד או פתקים בצבעים  .74

 שונים, כפי שיוכרז על ידי מנכ"ל המפלגה עובר לקיום ההצבעה ובספירה שלו. 

הצבעות חשאיות יבוצעו באמצעות קלפי שתוצב בכינוס מרכז המפלגה. לחילופין ניתן יהיה  .75

זמן שיקבע ויפורסם מראש, ולאפשר הגעה והצבעה להציב קלפי במיקום, במועד, ולמשך 

 חופשית בו במשך הזמן האמור. 
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מקרים דחופים שבהן נדרשת הצבעה מהירה ניתן יהיה לקיים הצבעות באמצעות המייל ב .76

או באמצעי דיגיטלי אחר, לפי העניין )להלן: "הצבעה דיגיטלית"(. החלטה על הצבעה 

הצבעה דיגיטלית גלויה תיעשה במייל או באמצעי דיגיטלית תאושר על ידי הנהלת המפלגה. 

אחר שיישלח מאת מזכירות המפלגה. הצבעה דיגיטלית חשאית תיערך באמצעות מייל או 

אמצעי אחר שיישלח ליועץ המשפטי של המפלגה ולאדם נוסף שימונה על ידו, שיהא אחראי 

 .לקבלת ההצבעות, לספירתן ולפרסום התוצאות תוך שמירת חשאיות ההצבעה

 הודעה על אופן עריכת ההצבעה תימסר בעת מסירת ההודעה על קיום ההצבעה.  .77

 הצבעה הנה אישית ולא ניתן לעשותה באמצעות אחר.  .78

 

 

מפקד ובחירות פנימיות ליו"ר ולרשימת המפלגה חברות במפלגה,  -חלק רביעי 

 ואופן הרכבת רשימת מועמדי המפלגה לכנסת: לכנסת

 

 אמור להלן.בכפוף ליבחרו על ידי מתפקדי המפלגה,  לכנסתמועמדיה יו"ר המפלגה ו .79

יהיה רשאי להתפקד למפלגה )להלן "חבר המפלגה"( ואם מלאו  17כל אזרח ישראלי מגיל  .80

 ., בתנאים האמורים להלןהתמודד לרשימתה לכנסתל שנה  21לו 

שהוא מזדהה עם ערכי  באמצעות חתימתו על טופס בנוסח שיקבע מתפקד יידרש להצהיר .81

 .המפלגה ומטרותיה וכי הוא אינו חבר במפלגה אחרת

 סכום שנתי קבוע כאמור להלן:ב דמי חבר ישלםחבר מפלגה  .82

 לזוג. ₪ 70ליחיד.  ₪ 40 (א

וכן חיילים בשירות סדיר, תלמידי ישיבה, בנות מדרשה  25צעירים עד גיל  (ב

 לזוג ₪ 45ליחיד ו  ₪ 25 -וסטודנטים 

או עד סוף לימודיהם התיכוניים, לפי  חינם - 18 - 17צעירים בגילאי  (ג

 .המאוחר

 והודעה החבר דמי גובה את שנותמעת לעת ל רשאית תהא המפלגה הנהלת (ד

 .שלהם השנתיים החבר דמי תשלום לחידוש עובר לחברים תישלח כך על
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חבר מפלגה מושעה  החברות. השעייתהימנעות מתשלום דמי חבר במשך יותר משנה תביא ל .83

לא יוכל לבחור ולא יוכל להיבחר ומנכ"ל המפלגה יגרע אותו מספר הבוחרים. חבר מפלגה 

מושעה שחזר לשלם דמי חבר יחזור להיות חבר מפלגה מן המניין ומנכ"ל המפלגה יחזיר 

 אותו לספר הבוחרים.

ביא הימנעות מתשלום במשך שנתיים )כולל השנה שבה הושהתה חברותו של החבר( ת .84

 לפקיעת החברות.

 

 בכל אלה: תפקעחברות במפלגה  .85

 חבר המפלגה נפטר. (א

 חבר המפלגה התפקד למפלגה אחרת. (ב

 חבר המפלגה מסר בכתב בקשה לביטול חברותו במפלגה. (ג

 החברות במפלגה אסורה עליו לפי כל דין. (ד

 חבר המפלגה נמנע מתשלום דמי החבר השנתיים במשך שנתיים. (ה

נגד המפלגה ומטרותיה ו/או הביא לפגיעה בה. חבר מפלגה פעל נמצא כי  (ו

הודעה על כך, ובכלל זה הודעה על זכותו לעתור על ההחלטה לבית הדין של 

ע"י מנכ"ל המפלגה או הנהלת  המפלגה, תימסר לחבר המפלגה בכתב

 המפלגה. 

 חבר מפלגה שבוטלה או פקעה חברותו לא יושבו לו דמי החבר השנתיים ששולמו על ידו. .86

 חרים של המפלגה ינוהל על פי כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות..ספר הבו .87

המפלגה  מועמדי חבר מפלגה יוכל להתמודד בבחירות הפנימיות לתפקיד היו"ר או לרשימת .88

 בתנאים שלהלן: לכנסת

 שנים. 21הוא אזרח ישראלי שמלאו לו  (א

הוא לא הורשע בפלילים והוטל עליו קלון בשבע השנים שקדמו למועד  (ב

 חירות שאליהן הוא מבקש להתמודד.הב

הוא הצהיר באמצעות חתימה על טופס בנוסח שיקבע כי הוא מזדהה עם  (ג

ערכי המפלגה ומתחייב לפעול לקידום מטרותיה, בין אם יבחר לכהן מטעמה 

 בכנסת ובין אם לא.
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)להלן:  לתוקף במפלגה חודשים לפחות ממועד כניסת החברות שלו 18חלפו   (ד

 ."תקופת אכשרה"(

תקופת לאשר קיצור  רשאייו"ר המפלגה  ד',על אף האמור בסעיף קטן  (ה

 בנסיבות שטובת המפלגה מחייבת זאת. האכשרה

 

 

 הוראת שעה להקמת וועדה ציבורית לקביעת סדרי הבחירות הפנימיות והפיקוח עליהם: 

 

 ציבורית שיכהנו בה בחירותבמרכז המפלגה תוקם וועדת  זו חוקהיום מאישור  30תוך  .89

, שישמש כמזכיר הוועדה. חברי הוועדה הציבורית, חברים ומנכ"ל המפלגה שישה לפחות

לרבות יו"ר הוועדה, יבחרו על ידי הנהלת המפלגה על בסיס כישוריהם, ניסיונם וההיכרות 

הציבורית שלהם, וישקפו ככל הניתן את המגוון של הציונות הדתית, על זרמיה ותנועותיה 

 הפוליטיות.

 60תביא לאישור הנהלת המפלגה ולאחריו לאישור מרכז המפלגה בתוך  בוריתהוועדה הצי .90

הצעה בדבר סדר עריכת הבחירות הפנימיות. ההנהלה והמרכז יוכלו לאשר  מהקמתה יום

 את הצעת הוועדה כמו שהיא או לערוך בה תיקונים.

 :היבטים האמורים להלןהמלצות הוועדה יכללו בין היתר התייחסות ל .91

יכת הבחירות ליו"ר המפלגה ורשימתה לכנסת )תוך כמה זמן המועדים לער (א

מההכרזה על בחירות, פרק הזמן בין הבחירות ליו"ר המפלגה לבחירות 

 למועמדיה לכנסת(.

 שיטת הבחירות )ניקוד וכו'(. (ב

 הקמת וועדת בחירות, תפקידיה וסמכויותיה. (ג

 אופן עריכת הבחירות )פיזי/טכנולוגי/פריסת קלפיות(. (ד

 בדבר הגשת מועמדות ותשלום בגינה. נוספים כללים (ה

 .הפנימיות כללים בדבר פרסומי המפלגה אודות הבחירות (ו

לחקיקת הכנסת  כללים בדבר פרסומי המועמדים ותקרת הוצאות )בכפוף (ז

 (.ולכל דין בעניין

 כללים בדבר אמצעי תשלום דמי החבר ופיקוח על טוהר המפקד. (ח
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 רסום תוצאותיהן וערעור עליהן.ללים בדבר פיקוח על טוהר הבחירות, פכ (ט

כללים בדבר מספר מתפקדים מינימאלי לעריכת בחירות פנימיות ובדבר  (י

מנגנון למניעת שימוש לרעה במנגנון הדמוקרטי למטרת 'השתלטות עוינת' 

 על המפלגה.

הוראת שעה לבחירת יו"ר המפלגה הראשון, וכן לבחירת יו"ר המפלגה  (יא

 תקיימנה בתוך זמן קצר, וזאת ומועמדיה לכנסת במידה והבחירות ת

התייחס בין היתר לעובדה שבמקרה כזה לחברי הכנסת הקיימים לא תינתן ב

ההזדמנות להוכיח את עצמם בעבודה פרלמנטרית. וכן כללים לעריכת 

 בחירות אלו.

עם אישור מרכז המפלגה את המלצות הוועדה הציבורית יוטמעו המלצותיה בחוקה זו  .92

 נפרד ממנה בפרק הנוגע לאופן עריכת הבחירות הפנימיות.ויהפכו לחלק בלתי 

 ברשימת המפלגה לכנסת ייבחר במרכז המפלגה. 10מספר  מועמד .93

בכדי לאפשר גיוון של הרשימה/תיקון עיוותים/גיוס שחקנים חדשים שלא התמודדו  .94

, תוך הפעלת שיקול דעת מירבי הצלחת המפלגה בבחירותשם ונדרשים ל ,בפריימריס וכד'

תהיה ליו"ר הנבחר של  - וצמצום הפגיעה בבחירה הדמוקרטית של מתפקדי המפלגה

לשריין מועמד אחד בחמישיה הראשונה ומועמד נוסף, באישור הנהלת המפלגה סמכות 

המפלגה, בחמישיה השניה. מכאן ואילך תהיה ליו"ר המפלגה סמכות לשריון אחד בכל 

 עשיריה.

אישור החלטה זו,  בתוך פחות מחצי שנה מיום תתפזר 24 -והכנסת ה במידה הוראת שעה:  .95

זו,  חוקהיתן יהיה להספיק להיערך למפקד ופריימריז לפי העקרונות שבנבאופן שבו לא 

יביאו יו"ר המפלגה והנהלתה לאישור מרכז המפלגה הצעה להוראת שעה לאופן בחירת 

 זו באופן זמני. בחוקה האמור אתשתחליף  25 -לכנסת ההיו"ר והרשימה 
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 הוראות מעבר: –חלק חמישי  

 

יבוא:  24 סעיף בסופו שלהוראת שעה לעניין המשך כהונת חברי ההנהלה הקיימים:  .96

עובר לקבלת החלטה זו,  ההנהלה בהרכבה הנוכחי תמשיך לכהן 24 -בתקופת הכנסת ה

וזאת בשל ניסיונה בעבודה משותפת, היכרותה עם הנפשות הפועלות והתהליכים השונים, 

 .באחריות ומתוך ניסיון פתיחת השורות והדמוקרטיה במפלגה תהליךוהצורך להוביל את 

הוראת שעה לעניין אי תחולת האיסור על התמודדות מנכ"ל המפלגה לרשימתה לכנסת על  .97

יבוא: הוראות סעיף זה לא יחולו על מנכ"ל המפלגה  33 המנכ"ל הנוכחי: בסופו של סעיף

 ימונו אחריוהמכהן בעת קבלת החלטה זו ויחולו על המנכ"לים ש

 52 הוראת שעה לעניין כהונת יו"ר זמני עד לעריכת בחירות פנימיות ליו"ר: אחרי סעיף .98

יכהן כיו"ר המפלגה עד לבחירת יו"ר קבוע על ידי מתפקדי  הנוכחי המפלגה יו"ריבוא : 

 ויהיו לו כל חובות וסמכויות היו"ר. .79-ו  41פים המפלגה, כאמור להלן בסעי

ה' 88לעניין תקופת אכשרה בבחירות הפנימיות הקרובות: אחרי סעיף קטן הוראת שעה  .99

לאחר  בבחירות הראשונות שיערכו ליו"ר המפלגה ד'88יבוא: על אף האמור בסעיף קטן 

שנים מיום  משלוש)כאמור להלן(, ובמידה ובחירות לכנסת יערכו בתוך פחות  כינון חוקה זו

יוכלו להשתתף כלל חברי המפלגה  - תה לכנסהיציאה למפקד גם בבחירות לרשימת המפלג

 יום לפני מועד הבחירות הפנימיות. 30שיתפקדו עד 

 

 

 


