
 *ות פנימיות לקראת בחירות לכנסתבחיר –מרצ 
 *המסמך מנוסח בלשון זכר להקלת רצף הקריאה אך מיועד לכל המגדרים כאחד

 אופן ההצבעה

הבחירות פיזי של הוועידה, ו בהתאם לרוח התקופה, והסגר שהוטל, לא ניתן יהיה לקיים כינוס

פעמי שיישלח אליו לזיהוי במהלך -כל מצביע יידרש להציג קוד חד יתקיימו באופן דיגיטאלי ומרוחק.

 ההצבעה.

וועדת הבחירות תדרוש מחברת המחשוב שתבצע את הבחירות אישורים על נהלים ותקני אבטחת 

 בהתאם.וגיבוי מידע 

 

 מועדי הבחירות

 .14:00-22:00בין השעות  13.1.2021-הרביעי ום ביהבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו 

 .14:00-22:00 בין השעות  21.1.2021-ביום חמישי ההבחירות לרשימת מרצ לכנסת יתקיימו 

 

 הגשת מועמדות

בכתובת המפלגה  מטהבמייל למנהל תתבצע לכנסת לתפקיד היו"ר ו/או לרשימת מרצ הגשת מועמדות 

danielz@meretz.org.ilלתפקיד יו"ר המפלגה ו/או טופס  מועמדותהגשת דרש למלא טופס י. מועמד י

 טופס שמירת סודיות.. כמו כן, יידרש למלא ת מועמדות לרשימת המפלגה לכנסתהגש

מועמד לרשימת  .₪ 1,000בנוסף, מועמד לראשות המפלגה יידרש לשלם דמי התמודדות בסך 

  .₪ 500המפלגה לכנסת יידרש לשלם דמי התמודדות בסך 

הגיש את , , אשר תבדוק כי המועמד חבר מפלגהאישור ועדת הבחירותל המועמדויות שיוגשו יועברו

הרתו סמך הצ-ועל כל המסמכים הנדרשים ועומד בקריטריונים להתמודדות לכנסת ככל הידוע לה

 .בטופס הגשת המועמדות

רשימת המועמדים  .20:00בשעה  9.1.2021-ה עדלתפקיד יו"ר המפלגה ניתן להגיש מועמדות 

 באותו הערב. תפורסם באתר המפלגה לתפקיד היו"ר המלאה 

רשימת המועמדים  .20:00 בשעה  16.1.2021-עד ה 22-ניתן להגיש מועמדות לרשימת מרצ לכנסת ה

 באותו הערב. תפורסם באתר המפלגה לרשימת המפלגה לכסת המלאה 

 בטופס הגשת המועמדות לרשימה יידרש כל מועמד לציין לאיזו חמישייה/חמישיות הוא בוחר להתמודד. 

וזאת בכפוף , חברי הועידה )טיוטת ספר הבוחרים(את רשימת מועמד יקבל מידי מטה מפלגה כל 

 כמו כן, יקבל המועמד את ספר הבוחרים הסופי .לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים

 , בכפוף לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים.לכשיתפרסם

 

 בוחריםהספר 

 .2021או לשנת  2020מי החבר לשנת הבוחרים יכלול את חברי ועידת מרצ, אשר שילמו את דספר 

ת מועמדותם, וזאת בכפוף לחתימה על שמירת לאחר הגשתשלח למועמדים טיוטת ספר הבוחרים 

נכלל "טיוטה זו תכלול את כלל חברי הועידה בציון "נכלל בספר הבוחרים" או . סוגיות מאגר הנתונים

 בספר הבוחרים בכפוף לתשלום דמי חבר".

או כי מספר תעודת הזהות שלו כלול בספר הבוחרים לבדוק חבר ועידה אפשרות לכל כמו כן, תינתן 

 אתר האינטרנט של המפלגה.באמצעות טטוס התשלום של דמי חברותו את ס



 . 16:00בשעה  4.1.2021ספר הבוחרים עד טיוטת הכללה ב-ניתן יהיה לערער על הכללה או אי

יוכלו בטיוטת ספר הבוחרים, אך נדרשים להסדיר את תשלום דמי החבר, חברים שנכללו במידת הצורך 

. ההמלצה היא לחדש חברות באמצעות אתר 11:00בשעה  7.1.2021-ולחדש התפקדות עד ללהמשיך 

 בל אישור מיידי על קליטת התשלום.האינטרנט בכדי לק

חברי ועידה שהשלימו את דרישת תשלום דמי החבר, ו היום יפורסם הספר הסופי, ובאות 16:00בשעה 

להציג יוכל חבר ועידה הצורך במידת את הופעתם בספר הבוחרים. באתר המפלגה לוודא יוכלו 

מועד זה נועד לתיקוני טעויות  .11:00 בשעה 8.1.2021-עד ליום האסמכתה על תשלום דמי החבר 

הכללה ליף את מועד הערעורים על הכללה או אי במועד בלבד, ואינו מח רישום למי ששילם דמי חבר

ככל מוצדק בספר הבוחרים, כל שינוי  . לאחר מועד זה לא יתבצעבספר הבוחרים מסיבות אחרות

 יפורסם למועמדים. ספר הבוחרים הסופי  שיהיה.

 

 תקרת הוצאות

ה את , ומפנהקבוע בחוק ועדת הבחירות קבעה כי תקרת ההוצאות המותרת למועמד תעמוד על

 .בנושא זה המועמדים להנחיות החוק והתקנות

 

 אופן קביעת תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה

כל חבר ועידה יידרש לסמן מועמד אחד לתפקיד היו"ר. מי שיזכה למרב הקולות יוכרז כיו"ר המפלגה 

 קום הראשון ברשימתה לכנסת.במוימוקם 

 

 אופן קביעת הרשימה לכנסת

 חמישיות מדורגות עם ניקוד. 3של  הבחירות יתקיימו כבעבר בשיטה

 חמישיות רצופות.  2-כל מועמד יוכל להתמודד לחמישייה אחת או ל

כאשר מיקומם יעניק להם  1-4מועמדים ולדרגם במקומות  4כל בוחר יתבקש לבחור בכל חמישייה 

 ניקוד באופן הבא:

 נק' 6 – 1מקום 

 נק' 5 – 2מקום 

 נק' 4 – 3מקום 

 נק' 3 – 4מקום 

 

 ניתן לדרג את אותו מועמד ביותר מחמישייה אחת.לא 

 

בסיום הבחירות תסכם ועדת הבחירות את הנקודות שזכה להן כל מועמד בחמישייה הראשונה ותדרג 

 מהגבוה לנמוך את המועמדים.

לאחר סיום דירוג החמישייה הראשונה יבוצע חישוב נק' לחמישייה השנייה באופן דומה לזו של 

שבו לו קולות אלו כאילו התקבלו במקום שזכה בקולות בחמישייה הראשונה יחהראשונה, כאשר מועמד 

שלא בחר להתמודד לחמישייה מועמד הראשון בחמישייה השנייה, במידה ונרשם להתמודד גם בה. 

 השנייה לא ידורג בה כלל אף אם קיבל קולות בחמישייה הראשונה.



ועדה באופן דומה לדרג את החמישייה השלישית ותמשיך הדירוג המועמדים בחמישייה השנייה לאחר 

 לפי אותם העקרונות.

ברשימת המפלגה לכנסת( לא בהכרח יופיע ברשימה  16א יבחר לאף חמישייה )עד מקום מועמד של

 שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית.

נקודות יוכרע השוויון כפי שהיה נהוג בעבר לפי כמות הסימונים למקום הראשון ן יוובמקרה של שו

  ם השני וכך הלאה.וויון לפי כמות הסימונים למקוהחמישייה, ובמידה ועדיין נשמר השלאותה 

 

 מגדרית הבטחת ייצוג

בכל חמישייה )לא כולל היו"ר,  5-ו 3ובטחה בצורה של "רצפת ייצוג" במקומות בטחת ייצוג מגדרית הה
(. תיקוני הבטחת הייצוג יבוצעו, כלל שנידרש לכך, בשיטה של 4,6,9,11,14,16כלומר מקומות 

)לא לוקחים בחשבון את מגדר  4"הקפצה". כלומר, אם מגדר כלשהו לא יהיה מיוצג כלל עד למקום 
למקום עד " את המועמד הקרוב ביותר מהמגדר שלא זכה לייצוג קפיץת"וועדת הבחירות היו"ר( הרי ש

 וכן הלאה.... 6האם כל מגדר מיוצג פעמיים לפחות עד מקום תבדוק הוועדה זה. כך 

 

 ערעור על תוצאות הבחירות

ולגבי הבחירות  20:00בשעה  14.1.2021עד לתאריך ליו"ר המפלגה ניתן לערער על תוצאות הבחירות 

ון בערעורים שיוגשו לה לאחר ועדת הבחירות לא תד. 20:00בשעה  22.1-לרשימה עד לתאריך ה

 .בהתאמה 24.1-וב 15.1-ביערך דיון בערעורים, ככל שיהיו, מועדים אלו. 

 

  שפות ההצבעה

 מסכי ההצבעה יוצגו בעברית ובערבית.

 

 לוחות זמניםסיכום 

 הגשה.לאחר  –באתר המפלגה. למועמדים  29.12.2020 – פרסום טיוטת ספר הבוחרים

 . 16:00בשעה  4.1.2021  ר על ספר הבוחרים עדמועד אחרון לערעו

 .11:00בשעה  7.1.2021 -מועד אחרון לחידוש התפקדות 

 16:00בשעה  7.1.2021 – לאחר ערעוריםפרסום ספר הבוחרים 

 –שטוען ששילם במועד ובטעות לא נכלל בספר מכתה על תשלום למי שלא להגשת אסמועד אחרון 

 .11:00בשעה  8.1.2021

 .20:00בשעה  9.1.2021-ה -מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרצ 

 13.1.2021 –בחירות ליו"ר מרצ 

 20:00בשעה  14.1.2021 –ערעור על תוצאות הבחירות ליו"ר מרצ מועד אחרון ל

 .20:00בשעה  16.1.2021 –מועד אחרון להגשת מועמדות לרשימת מרצ לכנסת 

 21.1.2021 –בחירות לרשימה 

 20:00בשעה  22.1.2021 –מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות לרשימה 


