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 ()הצעה הגדרות תפקידים ודרכי פעולה -צוות הביקורת 
 

 הקדמה

 

, ברוח הוראות חוקי המדינה התקפים (*)לתקנון המפלגה 16מסמך זה משלים את הוראות פרק 

 וברוח החזון של המפלגה.

 

 התייחסות לחוקים ולתקנון

 

 קובע:  1992-לחוק המפלגות, תשנ"ב 19סעיף 

. לכל מפלגה יהיה מוסד לביקורת; כחבר המוסד לביקורת יכול להיבחר כל חבר המפלגה, למעט 19"

 חבר הנהלה או חבר בית הדין." 

 
מפלגת העם" )או "קול העם" לאחר שהשם יוחלף כדין  -לתקנון "מפלגת הציונות החדשה  16פרק (*)

 ( קובע הנחיות כלליות לגבי "צוות הביקורת." תקנון המפלגהלהלן: ולעיל  –אצל רשם המפלגות 

 

 קובע:  1992-לחוק המפלגות, תשנ"ב 13סעיף 

 .)א( מפלגה רשומה היא תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית." 13"

החוקים לפיכך, ניתן ואולי אף רצוי להגדיר את תפקידי צוות הביקורת של המפלגה, ברוח הגדרות 

המסדירים פעילות של תאגידים אחרים, כגון עמותה, או חברה )לתועלת הציבור( בשינויים 

 המתחייבים מרוח השיתוף והפתיחות של חזון המפלגה. 

 

 מתייחסים לעבודתה של ועדת ביקורת בעמותה.  1980-לחוק העמותות, תש"ם 34-30סעיפים 

 

מתייחסים לתפקודם של מוסדות  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 146-159, 114-117סעיפים 

 ח בחברה לתועלת הציבור.345ביקורת בחברה בע"מ וסעיף 

  

לאור כל האמור לעיל, מוצע בזאת להגדיר את איוש, תפקידי ודרכי הפעולה של צוות הביקורת של 

 המפלגה כדלקמן.

 

 איוש

 

להשקה רשמית של המפלגה צוות חברי צוות הביקורת יהיו כולם חברי המפלגה שהתפקדו כדין. עד 

הביקורת יכלול חבר אחד לפחות ממועצת המפלגה, חבר אחד לפחות מצוות המייסדים, חבר אחד 

 לפחות מצוות התאום ויהיה לו רכז )בדומה לשאר צוותי המפלגה(.

 



לתקנון התקף. לפחות אחד מחבריו  16לאחר השקת המפלגה צוות הביקורת יפעל לפי הוראות פרק  

יהיה עם הכשרה וניסיון בתחום של ראיית חשבון. חברי הצוות יוחלפו כל שנתיים, אלא אם יוחלט 

 לשנות את הוראות התקנון.

 

לא יכהן כחבר בצוות הביקורת "חבר הנהלה", "חבר בית הדין", מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, 

-ו 297עד  290לפי סעיפים שלא כחבר בצוותי המפלגה ו/או מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה 

, או בעבירה אחרת שלדעת צוות המייסדים וצוות תאום 1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414

 מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר צוות הביקורת.

 

 תפקידי צוות הביקורת ודרכי פעולה

 

דותיה, לרבות התאמת פעולות צוות הביקורת יבדוק את תקינות פעולות המפלגה ומוס .1

 ;למטרותיההמפלגה 

 

 צוות הביקורת יבדוק את השגת יעדי המפלגה ביעילות ובחיסכון; .2

 

 צוות הביקורת יעקוב אחר ביצוע החלטות האספה הכללית והצוותים ; .3

 

 צוות הביקורת יעמוד על ליקויים בניהול המפלגה, ויציע דרכים לתיקונם;  .4

וי הנחזה להיות ליקוי מהותי, יקיים ישיבה מקדימה אחת לפחות מצא צוות הביקורת ליק

לעניין ליקוי כאמור, כדי לאסוף נתונים וראיות ויגבש מתווה לטיפול בליקוי הנחזה. והיה 

ויוחלט להמשיך ולטפל בליקוי הנחזה תינתן הזדמנות לגורם המבוקר להביא את עמדתו לפני 

 צוות הביקורת.

 

ענייניה הכספיים של המפלגה, את פנקסי החשבונות שלה ואת צוות הביקורת יבדוק את  .5

 הבת שלה לקידום מטרותיה; תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי המפלגה ותאגידי 

 

 יבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של המפלגה; הביקורתצוות  .6

 

מפלגה ושל גורמי חוץ, צוות הביקורת יקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של חברי  .7

בקשר לליקויים בניהול ענייני המפלגה ולגבי ההגנה שתינתן לגורמים שהתלוננו כאמור. 

 הסכמה בין חברים תועבר קובלנה לבית הדין הפנימי;-במידה ותתעורר מחלוקת או אי

 

בדיקה צוות הביקורת יציג בפני הצוותים הרלוונטיים והאספה הכללית את מסקנותיו, לאור כל  .8

 שבוצעה על ידו, בהתאם לאמור לעיל.

 

צוות הביקורת יכין דו"ח שנתי שיפורסם באתר המפלגה לקראת ולאחר אישורו ע"י האספה  .9

 הכללית.

זה שמור למועצת החכמים, שהיא : הערות עם[ 1]
יותר פוליטית/אידיאולוגית באופיה ולא לועדת בקורת 

 .שהיא יותר פקידותית/פורמלית

 .6 ר' תגובתי לסעיף: הערות עם[ 2]

ניסוחים כלליים כאלו לא אוהב : הערות עם[ 3]
שמעניקים סמכויות בלתי מוגבלות. צריך להגדיר 

במדויק מה כן, ולדאוג שלא תהיה כפילות והתנגשות 
 .עם מועצת החכמים

 א. אכן, יש מקום לפרט יותר את סעיף: הערות עם[ 4]

6. 

ב. על פי התקנון שהועבר לרשם המפלגות כבר לא 
קוראים למועצה זו "מועצת החכמים", אלא "מועצת 

 ."יםהמייסד

ג. אכן, יש לדאוג שלא תהיה כפילות והתנגשויות. היש 
הגדרה לתפקידיה ולדרך פעולתה של "מועצת 

 ?"המייסדים

ד. בשלב הראשון עד להשקת המפלגה אני מסכים 
שמועצת המייסדים חייבת לפעול גם כמוסד המבקר. 

לאחר ההשקה ופתיחת המפלגה לציבור הרחב הדבר 
המייסדים" זו השמירה היחידי שישאר תמיד ל"מועצת 

שלא יגנבו לנו את המפלגה. לגבי שאר הדברים זה 
 .*תפקידו של צוות הביקורת, *לדעתי


