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ההחלטה על אופן הבחירה של יו"ר המפלגה ומועמדיה היא החלטה אידאולוגית הנובעת
מהתפיסה שלנו את את היחס בין המפלגה לפעיליה ,לתומכיה ולמצביעיה .ההחלטה תגדיר
מחדש את מבנה המפלגה ,את יחסי הכוחות בתוכה ,את יכולתה לתפקד כתנועה עם רוחב
ועומק ,ואת ההשפעות החיצוניות על הדמוקרטיה הפנימית שלה.
שאלות אלו הן שאלות כבדות משקל .הן דורשות התבוננות פנימה ,אלינו ,והחוצה  -אל
החברה הישר אלית .חברי ועידת מרצ ותומכיה התדיינו ארוכות מעל דפי העיתונים
והרשתות החברתיות על אופן הבחירה הרצוי .הועלו עשרות טיעונים מכאן ומכאן .התקיימו
חוגי בית ופאנלים בנושא .טובי החברים של ועידת מרצ הגישו עשרות הצעות וועידת חוקה
דנה במשקלה ובמשמעותה של כל אחת ואחת מהן.
לא סביר ולא תקין שמה שיכריע את הכף בסופו של דבר יהיו שיקולים פרסונליים של
לכנסת הקרובה .כל הליך דמוקרטי תקין קובע כי שיטת הבחירות אמורה לשרת את טובת
המפלגה  -ולא את טובת המועמדים.
הך ברור שתומכי מועמד מאן דהוא יתמכו אך ורק בהצעות שמשרתות את בחירתו של מאן
דהוא בבחירות הקרובות ,ומכאן הכרעתם בעד ונגד ההצעות לשינוי שיטת הבחירות בהכרח
אינן מתוך טובת המפלגה או רצון לתרום להצלחתה .לא לשם כך כונסנו .ועידת המפלגה
צריכה להכריע אך ורק לטובת המפלגה כמכלול ולא לטובתו של מועמד כזה או אחר.
על מנת לנטרל שיקולים אלה ,ולאפשר לחברות וחברי הועידה לקבל החלטה מושכלת
וערכית ,נבקש לקבוע "תקופת אכשרה" שתאפשר למפלגה להשתקם ולא ולהיגרר
לאנדרלמוסיה שתביא איתה שינוי שיטה ,במיוחד במצב הפוליטי בישראל ,כשבכל רגע
עלולות לפרוץ בחירות בזק.
אוי לנו אם תוך כדי קמפיין קצר ומאתגר ,כפי שנכפה עלינו בבחירות האחרונות ,נאלץ
להתמודד עם שיטת בחירות חדשה ,מורכבת ,שמעולם לא נוסתה במרצ ובמדינת ישראל
כולה.
קבלת ההצעה הנ"ל תבטיח שלא אינטרסים צרים ופרסונליים ישפיעו על בחירתם של חברי
הועידה אלא טובת המפלגה ככלל ,ושבחירת חברי הועידה לא תגרור את מרצ להרפתקאה
מסוכנת שהמפלגה לא ארוכה אליה.
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