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לכבוד
ועדת חוקה ותקנון
מרצ – השמאל של ישראל

הצעה לתיקוני תקנון – הגברת השקיפות (פרסום הצהרת הון
למועמדים לראשות מרצ)
דברי הסבר
מוצע כי כל מועמד לראשות מרצ יחויב לצרף במסמכי הגשת מועמדתו הצהרת הון מפורטת.
הצהרות ההון של כל המועמדים לראשות המפלגה יפורסמו באתר האינטרנט שלה במועד פרסום
רשימת המועמדים או סגירת ספרים הבוחרים ,המוקדם מבין השניים .ההצעה כוללת מנגנון
חריגים שמאפשרת להטיל חיסיון על מידע מהצהרת ההון העלול לפגוע בצד ג' ,באישור ועדת
הבחירות ועל חוות דעת היועצת המשפטית למפלגה.
פרשיות השחיתות הציבוריות והשלטוניות ,ברמה הלאומית והמקומית ,העלייה בסטנדרטים של
שקיפות כלפי נבחרי ציבור והמערכות הציבוריות ,הפגיעה הגסה של שלטון הימין בממלכתיות – כל
אלו מעניקים לנו במרצ אפשרות להוכיח שוב שמרצ היא חוד החנית במאבק למען השקיפות ונגד
השחיתות .המציאות מציבה לנו אתגר – להוכיח שהמפלגה הכי עקבית במאבק למען חופש המידע
ומינהל תקין – עומדת כחלוץ לפני המחנה גם בתנאים שהיא מציבה למועמדים להנהגתה .כמו כן,
ההצעה תאפשר לבוחרות ולבוחרים – לדעת את מי הם בוחרים.
נציין גם ,כי יו"ר מרצ המכהנת ,יו"ר הסיעה המכהן וחברי כנסת נוספים ממרצ חשפו וולנטרית את
הצהרת ההון שלהם בפני אמצעי התקשורת בעבר .מידת הפירוט הנדרש בהצהרת ההון היא זהה
לזו נדרשים אליה חברי-הכנסת עם השבעתם לכנסת ישראל .אין אנו רואים בכך פגיעה בפרטיות
שהיא מעבר למידה סבירה של מי שמבקש להנהיג את מפלגת השמאל של ישראל .כמו כן ההצעה
כוללת מנגנון חריגים כדי למנוע פגיעה אפשרית בצד ג'.
הצעה זו תבטיח כי מרצ תעמוד באותם סטנדרטים של שקיפות שהיא דורשת מהציבור הרחב .על
שולחן הכנסת מונחות הצעות חוק רבות שעוסקות בחשיפת האינטרסים הכלכליים של חברי הכנסת
והשרים – מן הראוי כי נחיל ראשית בביתנו את מה שאנו דורשים ממפלגות אחרות.
מציעים:
עו"ד איתי סבירסקי
ד"ר לורה ורטון
יניב שגיא
בר גיסין
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נוסח ההצעה
לאחר סעיף  82.2ולפני סעיף  83יתווסף הסעיפים הבאים:
(82א) .כל חבר מרצ אשר מגיש את מועמדתו לתפקיד יושב-ראש מרצ ,יגיש הצהרת הון מפורטת
על פי טופס שיקבע יו"ר ועדת הבחירות ויאושר ע"י חברי הוועדה .הפרטים עליהם חלה חובה דיווח
יהיו זהים לאלו המפורטים בפרק ו' "הצהרת הון" בתקנון הכנסת.
(82ב) .הגיש מועמד הצהרת הון כאמור בסעיף (82א) ,יצרף להצהרת ההון תצהיר כפי שקבוע בסעיף
 15לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א.1971-
(82ג) .יו"ר מרצ יפרסם מדי שנתיים עדכון של הצהרת ההון שלו כאמור בסעיף (82א) וכן יפרסם
עדכון כאמור לא יאוחר משלושים ימים לאחר שחל שינוי משמעותי בתוכן הפרסום הקודם,
ושנתיים לאחר סיום תפקידו.
(82ד) .אזרח ישראלי ,בין אם חבר מרצ או לאו ,לא יוכל להיות מועמד לראשות המפלגה ,באם לא
עמד בהוראות הסעיפים (82א) ו(82-ב) לתקנון מרצ.
(82ה) .במועד פרסום רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר מרצ או במועד סגירת ספר הבוחרים,
המוקדם מבין השניים ,תפרסם מזכירות המפלגה את הצהרות ההון של כלל המועמדים באתר
האינטרנט הרשמי של המפלגה.
(82ו) .סבר מי שחלה עליו חובת פרסום כאמור בתקנון זה ,כי פרסום פרט מהצהרת ההון עשוי לפגוע
בצד שלישי רשאי הוא להגיש בקשה מנומקת לחיסיון פרט זה .הוגשה בקשה כאמור תאשר או
תדחה ועדת הבחירות ,על יסוד חוות דעת יועמ"ש המפלגה ,את הבקשה.

