
 
 
 

 התנועה תקנון
 

 'גן שלנו-רמת'הוא  תנועהשם ה
 
 

 תיאור התנועה
 

 גן נוספים, על מנת-ע"י מר ליעד אילני ותושבי רמת 2016גן שלנו הוקמה בשנת -תנועת רמת

גן, -יוצגת במועצת העיר רמתהתנועה מ ת מטרות התנועה כמפורט בתקנון זה.לפעול להשג

כל ו (וולונטריתמרצון חופשי בלבד ) לתנועה הנהההצטרפות . גן שלנו'-באמצעות סיעת 'רמת

והחלטות התנועה והעומד  המצטרף אליה בוחר ומתחייב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה

 . בראשה שיתקבלו על פי תקנון זה

 
 

 תנועהת הרומט
 

 :תנועהאלה הן מטרות ה
 
 ואיכות חיים ברמה גן כעיר מובילה, המספקת לתושביה שירותים עירוניים -מיצוב העיר רמת

 הגבוהה ביותר בגוש דן.

 גן כבירת החינוך של מדינת ישראל. -מיצוב העיר רמת 

 העקרונות המרכזיים בקידום מטרה זו יהיו:

o גן לבירת החינוך לגיל הרך של ישראל וזאת על מנת לשמר בעיר -הפיכת רמת

 ולמשוך אליה זוגות צעירים. 

o משאבים רבים על מנת  השקעת - ידהקניית ידע ופיתוח יכולות למקצועות העת

לבנות ולחזק את המיומנויות והכישורים, התכונות האישיותיות והיכולות של ילדי 

 .העיר כמקפצה להצלחתם

o  חיבור בתי הספר התיכוניים לתעשיית ההייטק,  –אקו סיסטם של חדשנות בחינוך

 מוסדות אקדמיים וליחידות טכנולוגיות של צה"ל.

o תוך מקסום יכולותיו של כל תלמיד ודאגה לכלל הילדים הנגשת מערכת החינוך ,

 לעתידם של צעירי העיר, בני הדור הבא.

 

 



 
 

 תחדשות אורבנית וחיזוק הכלכלה המקומית.ה 

 העקרונות המרכזיים בקידום מטרה זו יהיו: 

o  מ"התחדשות בניינית" ל"התחדשות עירונית". –מתכננים נכון 

o  גיוס משרדי הממשלה להקלה על עומסי התנועה, תוך מתן  –יוצאים מהפקק

 עדיפות לקידום התחבורה הציבורית.

o  שדרוג הרחובות המרכזיים, הקמת קריה אקדמית, הקמת  –מחזקים את הכלכלה

 קריית ספורט וארבעה מתחמי בילוי ופנאי.

  מעיר מוזנחת לעיר מטופחת. –מהפך בחזות העיר 

 לכל הגילאים. גן כידידותית-מיצוב העיר רמת 

 גן ומתן אפשרות לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך.-בניית קהילה עירונית חזקה ברמת 

  כלל תושבי העיר ייהנו משירותים מיטביים באופן שוויוני.  –קידום השוויון החברתי 

 גן, שמירה על מנהל תקין, מאבק בשחיתות ומחויבות -טיוב איכות השלטון בעיר רמת

 לעליונות החוק.

 

 חברות בתנועה

 

 יכול להתקבל כל מי שנתקיימו בו כל התנאים המצטברים הבאים: תנועהכחבר ב .1

 ;אזרח מדינת ישראלהוא   1.1

 ; הוא בעל זכות בחירה בבחירות לרשויות המקומיות  1.2

 או רשימת מועמדים אחרתגן -פוליטית אחרת ברמתאינו חבר בכל תנועה הוא   1.3

או סיעת בת של גן -אחרת ברמת פוליטית תנועה, ואינו פועל מטעם למועצת העיר

. על אף האמור לעיל, אחת מסיעות הכנסת או רשימת מועמדים אחרת למועצת העיר

הצטרפות של חבר לתנועה גם אם ועדת רישום חברים לתנועה תהא רשאית לאשר 

 ;פי בקשת יו"ר התנועה-על, התקיים לגביו תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה

, והתחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון תנועההוא מזדהה עם מטרות ה  1.4

ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון זה ובמצע  תנועהזה, ולפעול לקידום מטרות ה

 ומוסדותיה; תנועהידי הנהלת ה-על , וכפי שייקבעותנועהה

, הוא לא הורשע בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון, ולא ריצה עונש מאסר בפועל  1.5

 .למעט אם חלפה תקופה הקלון על פי דין

 



 
 

על בקשת הצטרפות אישית באופן דיגיטלי יחתום  תנועהמועמד המבקש להצטרף כחבר ל .2

 הצטרפותהת "(; בבקשבקשת הצטרפות)להלן: "באמצעות אתר האינטרנט של התנועה 

לתקנון זה, וכן שהוא מקבל  1יצהיר המועמד כי מתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף 

ומזדהה עם  תנועהעל עצמו את הוראות תקנון זה, מתחייב למלא אחר הוראות מוסדות ה

 מטרותיה. 

 

, שתמנה שלושה תנועהתבחר ותמנה מבין חבריה ועדת רישום חברים ב תנועההנהלת ה .3

אל ועדת הרישום, והיא  וגשתהצטרפות ת "(. בקשועדת הרישוםחברי הנהלה )להלן: "

 .תנועהניהול מרשם החברים ב קבלת החברים ועל תהא אחראית על

 

תהא מוסמכת לקבל  תנועהלתקנון זה, ועדת רישום חברים ב 1.3בסעיף על אף האמור  .4

לתקנון זה,  1.3 מועמד שאינו ממלא אחר התנאים הקבועים בסעיף תנועהלרשום כחבר 

תהא מוסמכת  תנועהועדת רישום חברים ב י לסתור הוראת כל דין;ובלבד שלא היה בכך כד

תה, ובשל טעמים שיפורטו בכתב. ככל שנפל פגם לדחות בקשת הצטרפות, לפי שיקול דע

טכני בבקשת ההצטרפות, תפנה ועדת הרישום אל המועמד המבקש להצטרף, ותאפשר 

 לו לתקן את הבקשה מטעמו.

 

, תודיע על תנועהבמקרה שוועדת הרישום תחליט שלא לקבל בקשת הצטרפות לחברות ב .5

ההצטרפות. ההודעה למועמד תכלול יום מיום הגשת בקשת  30כך בכתב למועמד, בתוך 

פירוט בכתב של טעמי הסירוב. החלטתה של ועדת הרישום תהא סופית, אולם מועמד 

 שבקשתו סורבה יהא רשאי לפנות בבקשה נוספת לאחר שנה ממועד הסירוב.

 

 תפקע: תנועההחברות ב .6

 במות החבר; 6.1

 פי הודעה בכתב;-על תנועהבפרישתו מן ה 6.2

באמצעות הודעה בכתב חתומה  תנועה)לעניין זה הוצאה מן ה תנועהבהוצאתו מן ה 6.3

 (;תנועהו/או מי שהוסמך על ידי הנהלת ה התנועהעל ידי הנהלת 

לתקנון  1חדל להתקיים אחד )או יותר( מהתנאים המנויים בסעיף ההנהלה קבעה כי  6.4

 ;לתקנון 1, או התקבלה הודעה מהחבר כי חדל להתקיים אחד מהתנאים בסעיף זה

  



 
 

 תנועהות וחובות של חבר בזכוי

 

, ולחתור להגשמת מטרותיה תנועהמחויב לשמור אמונים למדינת ישראל ול תנועהחבר ה .7

 , בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטת מוסדותיה.תנועהשל ה

 

-, והם יפעלו עלתנועהמחייבים את כל חברי ה תנועההתקנון והחלטות מוסדותיה של ה .8

 פיהם.

 

, תנועהיהא זכאי, בכפוף להוראות תקנון זה, לבחור ולהיבחר לוועידת ה תנועהחבר ה .9

, אלא אם נקבע אחרת בתקנון תנועהולכל תפקיד או מוסד אחר מטעם ה תנועהלהנהלת ה

 זה.

 

קול אחד בכל הצבעה יהיה בעל  תנועה, המשמש כחבר מוסד ממוסדות התנועהחבר ה .10

 .תנועהוויון קולות ואין הכרעה, יכריע קולו של יו"ר הבמוסדות הללו. במקרים בהם קיים ש

 

. חבר תנועה יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות התנועה, ולתפקידים מטעם התנועה כפי 12

 שתחליט מעת לעת הנהלת התנועה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה. 

 

 תנועההמוסדות 

 

 הם אלה: תנועהמוסדות ה .13

 ;תנועה. ועידת ה13.1

 ;הנהלת התנועה. 13.2

 ;תנועהה יו"ר. 13.3

 . הסיעה.13.4

 

 יוקמו, ייבחרו ויפעלו בהתאם לאמור בתקנון זה. תנועהמוסדות ה  .14

 

 תנועהאו למוסד שה להיכלל בוועידת התנועה או לבחור ולהיבחר להנהלת התנועההזכות   .15

 , ברציפות תנועהחודשי חברות ב 6מיוצגת בו, מותנית בקיומה של תקופת הכשרה בת 

 



 
 

 

 שקלים חדשים על ידי החבר 18לסיעה בסך של  רציפה מינימלית חודשית מתן תרומהוך ת

 "(.תקופת ההכשרה)להלן: "

 

, מעת לעת התרומה החודשית המינימלית לסיעההנהלת התנועה רשאית לשנות את גובה  .16

, תימסר על התרומה החודשית המינימלית. אם יוחלט על שינוי גובה שיקול דעתהפי -על

ידי הנהלת התנועה, -כך הודעה בדיוור ישיר לחברי התנועה, או בדרך אחרת שתיקבע על

 יום ממועד מסירת ההודעה. 30והשינוי ייכנס לתוקף תוך 

 הלרבות הודע משלוח הודעה באמצעות דוא"ל, מסרון – "דיוור ישיר" - בתקנון זה

 , או משלוח מכתב בדואר. 'WhatsApp'שומון יבאמצעות י

  

, תהא רשאית, במקרים חריגים, הנהלת התנועהלתקנון זה,  15 על אף האמור בסעיף .17

 ;וועידת התנועהלהיות ציר ב, אדם המבקש ממתן תרומה חודשית מינימליתלפטור 

 

ידי חיוב בכרטיס אשראי -ייעשה בדרכים שתקבע הנהלת התנועה, לרבות על מתן התרומה .18

פי פרטי הרשאה לחיוב חשבון -, עלסיעהאו בהמחאה או בהעברה בנקאית לחשבון ה

 שיימסרו מטעם החבר. 

 

על ידי חבר התנועה או  ינתןתאו כל תרומה אחרת, התרומה החודשית המינימלית לסיעה  .19

חוק בכפוף ל מיוצגת בו, המבקש לבחור ולהיבחר למוסד של התנועה או למוסד שהתנועה

ויחולו על התרומה כל הכללים החלים  1993-הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, תשנ"ג

 .1993 -על תרומה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )מימון בחירות(, התשנ"ג 

 

ידי אחר, בידיעתו -בעבורו על שתרמו לסיעהבעבור אחר, וכן מי  שתרם לסיעהמי  .20

ובהסכמתו, יורחק מהתנועה. תשלום בעבור קרוב משפחה מדרגה ראשונה לא ייחשב 

 כתשלום בעבור אחר כמשמעו בתקנון זה.

 

פי שיקול דעתו ובהודעה בכתב, לקצר את תקופת ההכשרה לאדם -רשאי, על תנועהיו"ר ה  .21

וכן לאדם שיכול לקדם את , גן-או לעיר רמת שתרם תרומה מהותית לחברה או למדינה

 וערכיה. תנועהמטרות ה

 



 
 

היו"ר הראשון ו תנועהה ל תקופת ההכשרה לא תחול על מייסדדרישה בדבר קיומה שה .22

 . ונה של התנועה שתמונה ע"י יו"ר התנועהחברי ההנהלה הראש, ועל השל

 

 תנועהועידת ה

 

ישמש תמיד כיו"ר הוועידה, הן לוועידה הראשונה, והן לוועידות שיכוננו  ,תנועהיו"ר ה .23

 .תנועהאחריה. במקרה של שיווין קולות בוועידה, יכריע קולו של יו"ר ה

 

זמני, כיו"ר של אחת  פן, יהא רשאי להסמיך מי מטעמו, לעמוד במקומו באותנועהיו"ר ה .24

 סמכויותיו מכח תקנון זה.מולהאציל לו  הוועידות,

 

 סמכויות הוועידה הן אלו: .25

 התנועה, בכפוף להוראות תקנון זה; חברי הנהלתלבחור את  25.1

 לדון בכל נושא ועניין, אשר הנהלת התנועה או יו"ר התנועה יחליטו להעביר לדיון בפניה. 25.2

לשנות הוראות בתקנון זה, על פי הצעת יו"ר התנועה, או הצעת חמישה חברי ועידה  25.3

 שאושרה בהנהלת התנועה ברוב חבריה. 

 

חברים, במקרה בו יו"ר התנועה , ברוב תנועהלהחליט על פקיעת כהונתה של הנהלת ה .26

 .די למינוי הנהלה חדשהבאופן מייפעל  יו"ר התנועה במקרה כזה, יבקש זאת.

 

, למעט בעניינים שבהם נקבע תנועההוועידה רשאית לאצול את סמכותה להנהלת ה  .27

 בתקנון, שאין לאצול את סמכותה, כולה או מקצתה.

 

הוועידה רשאית למנות ועדות מטעמה בנוגע לתחומים שונים. להחלטות הוועדות שימונו  .28

בפני הנהלת  ידי הוועידה לא יהיה תוקף מחייב, והן תהוונה המלצות, אשר תובאנה-על

 .תנועהה

 

 זה.  לתקנון 15בהוראות סעיף שעמד  תנועהב חברבוועידת התנועה יהיה כל  ציר .29

 

 הנהלת התנועה תקבע את סדר יומה, מועדה ומקום קיומה של ועידת התנועה. .30

 



 
 

ידי הנהלת התנועה בישיבת -שימת הנושאים על סדר היום של ישיבת הוועידה תיקבע עלר .31

-יו"ר התנועה בסמוך לפני ישיבת הוועידה, או בפתח הישיבה עלידי -הנהלה שתכונס על

פי אישור הוועידה. בכל מקרה, הנהלת התנועה בהסכמת היו"ר תהא רשאית להוסיף 

 ולהעלות כל נושא לדיון על סדר היום של ישיבת הוועידה.

 

רשאים לדרוש מיו"ר הוועידה במסמך בכתב להעלות נושא לדיון  חמישה צירי ועידה .32

בת הוועידה, ויו"ר הוועידה יעלה את הנושא לדיון בישיבה הבאה של הוועידה, אולם בישי

 יהא רשאי לדחות את מועד הדיון בנושא האמור לישיבה הבאה שלאחר מכן.

 

גן שלנו' במועצת -סיעת 'רמתמסר דיווח על פעולותיה של בישיבות הוועידה מן המניין יי .33

 העיר ועל פעולות הנהלת התנועה. 

 

ועידת התנועה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק דורש רוב אחר; החלטות  .34

 היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר התנועה להכריע בהצבעה.

 

 הנהלת התנועה

 

התנועה, תהא מוסמכת לקבל העקרוניים והשוטפים של הנהלת התנועה תנהל את ענייניה  .35

דין, ויהיו מסורות לה כל הסמכויות בשמה כל החלטה ולבצע כל פעולה בכפוף לכל 

לוועידת ו הדרושות לניהול התנועה, למעט הסמכויות שנקבעו בתקנון זה ליו"ר התנועה

 .התנועה

 

 סמכויות הנהלת התנועה הן אלו: .36

 ;לאחר תום כהונת היו"ר המייסד גן-לבחור את מועמד התנועה לראשות עיריית רמת 36.1

 גן-מועצת העיר רמתרשימת מועמדי התנועה ל ייעוץ ליו"ר התנועה בדבר קביעת 36.2

 ;ברשימהוסדר שיבוצם 

או גופים אחרים לרבות  תנועותשיתוף פעולה עם ייעוץ ליו"ר התנועה בעניין  36.3

 ;העירמועצת התמודדות ברשימה משותפת ל

 גן שלנו'.-יעוץ ליו"ר התנועה בעניין מינוי בעלי תפקידים מטעם סיעת 'רמתי 36.4

 

 



 
 

יו"ר התנועה, והוא יהא רשאי להחליף את חבריה מייסד וימונו ע"י הראשונה חברי ההנהלה  .37

 פי שיקול דעתו-אם הוא סבור כי אינם ממלאים את תפקידם כנדרש לטובת התנועה, על

 ; וזאת עד לקיומן של בחירות להנהלת התנועה

 

 יו"ר התנועה ישמש כיו"ר הנהלת התנועה, וכחבר מן המניין בה. .38

 

יו"ר התנועה רשאי להסדיר את מועדי ישיבותיה של ההנהלה, אופן זימונן, המניין הדרוש  .39

הנהלת להן, הנושאים שעל סדר יומן ודרך ניהולן, וכן כל נושא אחר הנוגע לפעילותה של 

התנועה. ישיבות ההנהלה תתקיימנה בנוכחות רוב חברי ההנהלה, ובכלל זה יו"ר התנועה 

. יו"ר התנועה יהא ידי יו"ר התנועה-או מי מטעמו. ישיבותיה של הנהלת התנועה ינוהלו על

 פי הודעה בכתב.-סמכויותיו אלה לאחד מחברי הנהלת התנועה עלמרשאי לאצול 

 

ה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, ליו"ר החלטותיה של הנהלת התנוע .40

 התנועה או למי שיו"ר התנועה אצל לו את סמכותו תינתן זכות הכרעה.

 

החלטת ההנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה, וזאת באמצעות משאל טלפוני,  .41

או  ,'WhatsApp'באמצעות דיון בקבוצה ביישומון  ,דואר אלקטרוניבאמצעות הצבעה ב

 בדרך אחרת אותה יקבע יו"ר התנועה.

 

ולקבוע את גן -שכונתיים בעיר רמתהתנועה רשאית, בהחלטת ההנהלה, להקים סניפים  .42

 ארגונם ואת סדר ניהול ענייניהם.

 

התנועה בהיוועצות  ועידתידי -ייקבע על להנהלת התנועההבחירות  , דרך ואופן ביצועמועד .43

פרסם הודעה באתר האינטרנט של התנועה, על מועד יהתנועה  יו"רעם יו"ר התנועה. 

 התנועה. הנהלתיום לפני מועד הבחירות ל 30פחות , וזאת להנהלת התנועההבחירות ל

 

יהא רשאי לתקנון זה,  15כאמור בסעיף כל חבר תנועה אשר סיים את תקופת ההכשרה  .44

התנועה, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לוועדת  הנהלתלהודיע על מועמדותו בבחירות ל

 התנועה. הנהלתיום מיום פרסום ההודעה על קיומן של בחירות ל 30הבחירות תוך 

 

 



 
 

 חברים ותורכב באופן הבא: 21הנהלת התנועה תמנה  .45

 ;יו"ר התנועה 45.1

 ;גן-גן שלנו' במועצת העיר רמת-חברי סיעת 'רמת 45.2

 ;התנועהנהלת חברי ה חמישהיו"ר התנועה רשאי למנות  45.3

 .ועידת התנועהייבחרו מבין חברי  נהלת התנועהיתר חברי ה 45.4

 

או שנבצר ממנו  הנהלת התנועהלהפסיק את חברותו ב חבר הנהלת התנועהביקש  .46

מבין  חבר הנהלה, יו"ר התנועה יהא רשאי למנות במקומו כחבר הנהלת התנועהמלשמש 

 חברי ועידת התנועה, בהיוועצות עם הנהלת התנועה. 

 

פי -, או עלופי החלטת-התנועה ועל יו"רידי -לישיבות מן המניין על התנועה תכונס הנהלת .47

; הוגשה נהלת התנועהמחברי ה 50%-התנועה בחתימת למעלה מ יו"רבקשה שתופנה אל 

כנס י - נהלת התנועהחברי ה 50%-התנועה מטעם למעלה מ יו"רבקשה כאמור בכתב ל

 הבקשה האמורה.  מיום קבלת יום 30תוך  הנהלת התנועהיו"ר התנועה את 

 

די, על פי אף לישיבות שאינן מן המניין ובאופן דחוף ומי נהלת התנועהניתן לכנס את ה .48

 .החלטה של יו"ר התנועה

 

, ובה יצוינו יום, בדיוור ישירהתנועה תכונס על ידי הודעה שתשלח בכתב לכל חבר הנהלת  .49

 שעה, מקום וסדר יום לישיבה. 

 

הנהלת ידי חבר -, או עלנהלת התנועהידי יו"ר ה-תנוהלנה על נהלת התנועהישיבות ה .50

 .מראש ובכתב ידו-שהוסמך על התנועה

 עדת הבחירותו

יו"ר התנועה עדת הבחירות לוכוחברים שישמשו  3ועידת התנועה תבחר מבין חבריה  .51

העוסקת  הוועדהבישיבות  -כמשקיף  -. יועמ"ש התנועה ישתתף הנהלת התנועהול

 "(.ועדת הבחירות)לעיל ולהלן: "הנהלת התנועה יו"ר התנועה וללבבחירות 

 

 



 
 

 ברוב קולות. החלטותיה של ועדת הבחירות תתקבלנה  .52

 

, ולשם הנהלת התנועהיו"ר התנועה ולועדת הבחירות תהא אחראית לעריכת הבחירות ל .53

כך תקבע את סדרי עבודתה, ואת כל הפרטים הרלוונטיים הנוגעים לאופן ביצוע הבחירות. 

לוועדת הבחירות יוקנו כל הסמכויות הנדרשות לצורך עריכת הבחירות, וזאת בתנאי שאינן 

מוקנות למוסד אחר של התנועה. הוועדה תפרסם את החלטותיה בקרב חברי התנועה 

 באופן שתמצא לנכון.

 

הנהלת התנועה, ועדת הבחירות תכין ותנהל את ספר הבוחרים, שבו ייכללו שמות חברי  .54

, ככל ומדובר בבחירות ועידת התנועהבחירות ליו"ר התנועה, או שמות חברי ככל ומדובר ב

יהא רשאי לעיין בספר הבוחרים. הוועדה  בוועידת התנועהכל חבר . להנהלת התנועה

תקבע נהלי עיון, בירור וערעור על ספר הבוחרים, ותהא מוסמכת לשמוע את הערעורים 

וועדה בעניין ספר הבוחרים תהיינה על ספר הבוחרים ולהחליט בהם. החלטותיה של ה

 סופיות.

 

מיד לאחר השלמת מניין קולות הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות  .55

 באופן שתקבע.

 

תנועה המבקש לערער על תוצאות הבחירות יהא רשאי להגיש ערעור בכתב ועידת החבר  .56

ועדת הבחירות תדון בערעור ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות.  3לוועדת הבחירות תוך 

במועד מוקדם ככל האפשר, ותאפשר למי שעלול להיפגע מהחלטתה לטעון בפניה, במועד 

ובאופן שתקבע. במקרה של קבלת הערעור תהא ועדת הבחירות מוסמכת לשנות את 

 תוצאות הבחירות בהתאם. אם תהא הוועדה סבורה כי נפל פגם קיצוני בהליך הבחירות,

מוסמכת להורות על פסילת הבחירות ועל עריכת בחירות חדשות, וזאת הא הוועדה ת

 מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 

 

 

 

 



 
 

 

 תנועהיו"ר ה

 

 ליעד אילני.מר היו"ר המייסד של התנועה הוא  .57

 

, 2028בשנת שיערכו לאחר מועד הבחירות המוניציפאליות  יום 180היו"ר המייסד יכהן עד  .58

המוקדם. עם סיום כהונתו של היו"ר המייסד ייערכו או עד שיודיע על פרישה מתפקידו, לפי 

, כמפורט בתקנון זה. היו"ר המייסד יהא רשאי להציג את מועמדותו תנועהבחירות ליו"ר ה

 גם לאחר תום תקופת כהונתו כמפורט ברישא לסעיף זה. תנועהבבחירות לתפקיד יו"ר ה

 

 תנועההיו"ר המייסד, יו"ר הלתקנון זה בנוגע לכהונתו של  65מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .59

שנים, כמפורט  חמשלתקופה של נהלת התנועה מבין חברי ה תנועהה הנהלתייבחר על ידי 

 בתקנון זה.

 

 )למעט היו"ר המייסד(: תנועהתנאי הכשירות לתפקיד יו"ר ה .60

 פי חוק;-על עירייה. כשיר להיות ראש 64.1

 י מועד הבחירות לראשות לפחות שנתיים רצופות לפנ הנהלת התנועה. הנו חבר 64.2

 התנועה;         

פי הודעה בחתימות -תומכים במועמדותו על נהלת התנועהמבין חברי ה חמישה. 64.3

 ידם.

 

שנים, במועד  חמשהבחירות ייערכו כל . יהיו חשאיות ושוות תנועההבחירות ליו"ר ה .61

תודיע לחברי  הבחירותועדת , בהיוועצות עם היו"ר המכהן. תנועהידי הנהלת ה-שייקבע על

בהודעה בכתב  תנועהלצורך עריכת הבחירות ליו"ר הה על מועד כינוס נהלת התנועהה

יום לפני מועד הבחירות ליו"ר  21לפחות  הנהלת התנועהלכל חבר בדיוור ישיר שתישלח 

 .תנועהה

 

פי הוראות תקנון זה -על תנועההכשיר להיבחר לתפקיד יו"ר ה הנהלת התנועהכל חבר  .62

תוך  לוועדת הבחירותיהא רשאי להודיע על מועמדותו לתפקיד בהודעה בכתב שתימסר 

 .תנועהימים מיום ההודעה על עריכת בחירות לתפקיד יו"ר ה 7



 
 

מבין המועמדים לתפקיד בהצבעה ברוב  תנועהייבחרו את יו"ר ה תנועהה הנהלתברי ח .63

לא קיבל  תנועהאחד מהמועמדים לתפקיד יו"ר ה קולות. אם תוצאת הבחירות תהא שאף

נוספת, וייערך סיבוב שני, שבו יבחרו   ימים ישיבה 7מהקולות, תכונס תוך  40%לפחות 

מבין שני המועמדים שקיבלו את מירב הקולות  תנועהאת יו"ר ה הנהלת התנועהחברי 

 בסיבוב הראשון.

 

 ה ואת דרכי ניהולה., ומתווה את מדיניותתנועהעומד בראש ה תנועהיו"ר ה .64

 

 .תנועהובראש הנהלת ה תנועהועידת העומד בראש  תנועהיו"ר ה .65

 

 תנועה, ויהיה מועמד הגן-מועצת העיר רמתל תנועהיוצב בראש רשימת ה תנועהיו"ר ה .66

 .גן-כראש עיריית רמתלכהונה 

  

 תנועהמבין חברי ה גן-מועצת העיר רמתל תנועהיקבע את רשימת מועמדי ה תנועהיו"ר ה .67

 ה.ושמיעת עמדת תנועהואת סדר שיבוצם ברשימה, תוך התייעצות עם הנהלת ה

 

 למועצת העיררשאי לשבץ ברשימת המועמדים  תנועה, יו"ר ה68בסעיף על אף האמור  .68

 .תנועהגם את מי שאינו חבר ה תנועהמטעם ה

 

 כחברה בקואליציה תנועהיהא המוסד המוסמך להחליט על הצטרפות ה תנועהיו"ר ה .69

 , תוך היוועצות עם הנהלת התנועה. או פרישה ממנה העירונית

 

את המשא ומתן  תנועה, ינהל יו"ר הגן-ויו"ר התנועה ייבחר לתפקיד ראש עיריית רמתככל  .70

, ויקבע מחזיקי התיקים, יקבע את הרכב הקואליציה, ימנה את תנועההקואליציוני בשם ה

 . היוועצות עם הנהלת התנועה , תוךקואליציה העירונית בראשותואת תפקידיהם ב

 

יהא רשאי להעביר חבר הנהלה מתפקידו אם היו"ר סבור כי הוא פעל בניגוד  תנועהיו"ר ה .71

 או בניגוד להחלטותיה או בניגוד להוראות תקנון זה. תנועהלמדיניותה של הנהלת ה

 

הנהלת , אשר מתוקף תפקידו ימונה מיידית לחבר תנועהימנה את מנכ"ל ה תנועהיו"ר ה .72

 .תנועהה



 
 

או חבריה,  תנועהימנה את יו"ר מטה הבחירות בבחירות שבהן מתמודדים ה תנועהיו"ר ה .73

 .תנועהבהיוועצות עם הנהלת ה

 

 .תנועהימנה את דובר ה תנועהו"ר הי .74

 

 ואת יועציה המשפטיים. תנועהימנה את באי כוחה של ה תנועהיו"ר ה .75

 

 .רו"ח הסיעהימנה את  תנועהיו"ר ה .76

 

 .תנועהימנה את מורשי החתימה בשם ה תנועהה. יו"ר 78

 

בכל עת;  תנועהרשאי להביא הצעת החלטה מטעמו לכל מוסד או ועדה של ה תנועה. יו"ר ה79

בהזדמנות הראשונה  תנועהתובא להצבעת המוסד הרלוונטי ב תנועההצעה מטעם יו"ר ה

 לדחות את ההצבעה. תנועהיום(, אלא אם החליט יו"ר ה 30)ולכל המאוחר בתוך 

 

בתוך  תנועהעל פרישה מתפקידו, יתקיימו בחירות מיוחדות לראשות ה תנועה. הודיע יו"ר ה80

ימונה עד לבחירת  תנועהיום מהמועד בו תופסק כהונת היו"ר; ממלא מקום זמני ליו"ר ה 90

לאחר הודעת שתכונס מיד  של הנהלת התנועה דחופה החדש, וזאת בישיב תנועהיו"ר 

לא יהיה רשאי להתמודד  תנועהה הנהלתידי -ממלא המקום הזמני שייבחר עלישה. הפר

לראשות  תנועהבבחירות מיוחדות אלה, ולא יהיה מועמד מטעם ה תנועהעל ראשות ה

 ;עירייהה

 

תהא סמכות שיורית  תנועה, ליו"ר התנועה. בכל עניין בו לא נתונה הסמכות למי ממוסדות ה81

 להכריע בו.

 

 מועצת העירהסיעה ב

 

-מועצת העיר רמתל תנועהתורכב מהנבחרים ברשימת ה גן-רמת מועצת העירהסיעה ב .82

 . גן

 



 
 

וינהל את  ישמש כבא כוחה, גן-מועצת העיר רמתיעמוד בראש הסיעה ב תנועהיו"ר ה .83

 ; דיוניה

 

י לתפקיד ם הסיעה, מועמדים מטענהלת התנועהיבחר, בהיוועצות עם ה תנועהיו"ר ה .84

תאגידים עירוניים יו"ר  יושבי ראש ועדות עירוניות, חברי ועדות עירוניות,, מחזיקי תיקים

 וחברי הנהלות של תאגידים עירוניים. 

 

 .תנועהפי שיקול דעתו של יו"ר ה-יובא לדיון בסיעה, על מועצת העירכל נושא העומד לדיון ב .85

 

מחברי הסיעה רשאים  רובפי החלטות הסיעה; חברים המהווים -חבר הסיעה יפעל על .86

, בנושא עקרוני בעל חשיבות מיוחדת, וזאת בבקשה בכתב תנועהלבקש דיון בהנהלת ה

 ידי המבקשים.-חתומה על

 

מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתקנון זה, חבר סיעה אשר פעל בניגוד להחלטות של  .87

או הוועידה, מבלי שקיבל לכך אישור מראש מאת הגוף שקיבל את  תנועההנהלת ה

לא יהיה רשאי יראו אותו כמי שפרש מהסיעה ומהתנועה ו, תנועההחלטה או מיו"ר הה

 .כל תפקיד שהוא בתנועה או מטעמהלהתמודד בבחירות הבאות לאחר מכן ל

 

את חובתו  הסיעה במועצת העירהתעוררה מחלוקת עובדתית בשאלה האם הפר חבר  .88

 כאמור בתקנון זה. התנועההנהלת כריע בשאלה העובדתית תלעיל,  91כאמור בסעיף 

 

 כללי

 

על  האמורותהדין הוראות יגברו  התקיימה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הדין .89

, ואולם לא יהיה בכך לגרוע מיתר הוראות התקנון שאינם עומדים בסתירה הוראות התקנון

 .ימשיכו לעמוד בתוקף ולחייב את חברי התנועהלהוראות הדין, ואלה 

 

ינהלו פרוטוקול מישיבותיהם והחלטותיהם. הפרוטוקולים  תנועהוהנהלת ה תנועהועידת ה .90

פי פנייה בכתב -על תנועה, ויהיו פתוחים לעיון החברים בתנועהיישמרו במשרדי הנהלת ה

 .תנועהובתיאום מראש עם מנכ"ל ה

 



 
 

 פי רוב קולות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה.-ייעשו על תנועהההצבעות במוסדות ה .91

 

, למלא את תפקידו, או הודיע תנועה, למעט יו"ר התנועהנבצר מבעל תפקיד במוסדות ה .92

רשאי למנות לו ממלא  תנועהעל סיום תפקידו, יהא יו"ר ה תנועהבעל תפקיד במוסדות ה

 מקום זמני עד שייבחר או ימונה, לפי העניין, חבר אחד לתפקיד.

 

יו"ר התנועה רשאי לקבוע, בנוגע להתכנסות של כל מוסד ממוסדות התנועה, כי ההתכנסות  .93

 וכדומה(.  'Zoom'תהיה באמצעות היוועדות מרחוק )יישומון 


