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חוקת מפלגת מרצ

פרק א'  -חברות במרצ

 .1כל אזרח ישראל מגיל  17ומעלה ,המצטרף מרצונו למפלגה ,אינו חבר במפלגה אחרת,
מקבל את עקרונותיה הרעיוניים ,הפוליטיים והארגוניים של המפלגה ,מתחייב לשמירת
הוראות
החוקה והתקנון ,מתחייב לקיים את החלטות מוסדות המפלגה ומתפקד במפקד המפלגה
 הוא חבר המפלגה ,זאת בכפוף לחריגים כפי שיקבעו בתקנון. .2החברות במפלגה תהא רצופה ,זאת על דרך תשלום דמי חברות שנתיים.
הוראת שעה-
תיקון תשע"ד-
2014

 .3חבר יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה ,או לייצג את המפלגה ,לאחר תקופת
אכשרה של ארבעה חודשי חברות במפלגה ,למעט במקרים חריגים כפי שיקבעו בתקנון.
פרטים יקבעו בתקנון.
 .4חבר במוסדות מפלגה שלא יעמוד בתנאים הנקובים להלן לעניין שמירת חברות רצופה
יאבד את זכותו לבחור ולהיבחר.
 .5לבית-הדין של התנועה תהיה הסמכות למנוע מאדם את הזכות להיות חבר המפלגה בשל
סיבות שתפורטנה בתקנון.
 .6חבר המפלגה שנבחר לייצג את המפלגה והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום בעבירות
בעלות אופי ציבורי ,יושעה מתפקידו במפלגה עד לסיום משפטו .

פרק ב'  -ועידת מרצ
 .7הועידה היא המוסד העליון של המפלגה . 8.הועידה תיבחר לתקופה של  36חודשים.
 .8הוועידה שנבחרה בחודש דצמבר  2014תכהן עד ליום 31.10.2017

הוראת שעה-
תיקון תשע"ד-
2014

 .9היה ותתקיימנה בחירות לכנסת בתוך  18חודשים מיום הבחירות הקודמות ,מוסמכת
הועידה להחליט על המשך כהונתם של המוסדות שנבחרו בתקופת הכנסת היוצאת ובלבד
שלא יכהן שום מוסד או ממלא תפקיד נבחר במוסדות מרצ ,לרבות הועידה עצמה,
תקופה רצופה ,ללא בחירה מחדש ,העולה על  6שנים.
 .10בועידה יהיו בעת כינוסה  1000חברים על-פי הפירוט הבא ,מכח תפקידם :יו"ר המפלגה,
חברי-הכנסת ,חברי כנסת לשעבר ,מזכ"ל ,כל הנציגים הנבחרים בשלטון המקומי
ובמועצות המקומיות ,שהם חברי המפלגה ,נציגים בבית-הנבחרים של ההסתדרות
ובמזכירות נעמ"ת ,נציגים בהנהלה הציונית ,מזכ"ל הברית העולמית ,יו"ר פורום הנהגת
הסניפים ,יו"ר הפורום לשוויון בין המינים ,יו"ר וותיקים ,יו"ר פורום גיאות ,יו"ר
צעירים ,יו"ר סטודנטים ,יו"ר נוער ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,בהיעדר מזכיר יבוא,
מנכ"ל התנועה הקיבוצית ובהעדר מנכ"ל יבוא ,יו"ר פורום התנועה הקיבוצית של מרצ.
היה ויו"ר הנוער אינו חבר מפלגה מפאת גילו ,יהיה מוזמן קבוע לישיבות הועידה ,ויסמיך
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נציג נוער אחר חבר מפלגה לכהן במקומו בועידה.
 .11שאר חברי הועידה יבחרו בסניפים על-פי מדד הייצוג )כמפורט בפרק י'( ,וברשימה
מרכזית אשר תקיף  15%מחברי הועידה ותאושר על-ידה )להלן"-הרשימה המרכזית"(.
הרשימה המרכזית תאושר בשים לב לכך שתפקידה הוא לאפשר חברותם בועידה של
אנשים מרכזיים במפלגה ,ולאפשר תיקון עיוותים לקבוצות במפלגה אשר לא זכו לייצוג
הולם ,באופן קיצוני ובלתי מוצדק .פרטים יקבעו בתקנון.
 .12מי שנבחר לועידה מכוח כהונה בתפקיד וחדל לכהן בתפקיד האמור ,ימשיך לכהן בועידה
עד לבחירת ועידה חדשה .מחליפו יצורף אף הוא לועידה מיד עם מינויו לתפקיד האמור.
 .13הועידה תתכנס לפחות  6פעמים בשנה ולא פחות מאחת לחודשיים.
 .14הועידה תבחר את המזכ"ל וכן  2/3מחברי הנהלת המפלגה .בנוסף ,תאשר הועידה את
רשימת חברי המוסד לביקורת ,בית-הדין וועדת הבחירות של המפלגה .מוסדות אלו
יכהנו עד תום כהונת הועידה.
 .15הבטחת הייצוג ההולם ,כמשמעו בפרק י"ג לחוקה ,תעשה באמצעות הרשימה המרכזית,
ובלבד שלא עלה מספר החברים שנכללו ברשימה המרכזית למטרה זו על למעלה ממחצית
סך כל חברי הרשימה המרכזית.
 .16נשיאות הועידה ויו"ר הועידה יבחרו על-ידי הועידה בכינוסה הראשון.
 .17תוך  60יום ממועד כינוסה הראשון של ועידה חדשה יאושרו המוסדות הבאים :הנהלה,
בית דין ,המוסד לביקורת וועדת בחירות.
 .18הליך החלפת צירים בועידה יפורט בתקנון המפלגה.

פרק ג'  -הנהלת מרצ
 .19ההנהלה תיבחר מיד לאחר הבחירות לועידה.

הוראת שעה-
תיקון תשע"ד-
2014

 .20ההנהלה תורכב על-פי המפתח הבא:
•  1/3ממלאי תפקידים נבחרים כמפורט להלן בסעיף 20
•  2/3יבחרו על-ידי ועידת המפלגה.
א( ממלאי התפקידים הנבחרים שיכהנו בהנהלה הנם :יו"ר המפלגה ,חברי הכנסת,
חברי כנסת לשעבר ,מזכ"ל ,יו"ר הסיעה בהסתדרות ,יו"ר הסיעה בנעמ"ת ,מזכיר
התנועה הקיבוצית ,בהיעדר מזכיר יבוא ,מנכ"ל התנועה הקיבוצית ובהעדר מנכ"ל
יבוא ,יו"ר פורום התנועה הקיבוצית של מרצ ,יו"ר וותיקים ,יו"ר הפורום
המוניציפלי ,נציגי המפלגה בהנהלה הציונית ,יו"ר פורום הנהגת סניפים ,יו"ר
הפורום לשוויון בין המינים ,יו"ר פורום גיאות ,יו"ר צעירים ,יו"ר סטודנטים ,יו"ר
נוער ,ראשי ערים נבחרים מטעם המפלגה וראשי מועצות מקומיות ואזוריות חברי
המפלגה .יו"ר הנוער שאינו חבר מפלגה מפאת גילו ,יוזמן באופן קבוע לישיבות
ההנהלה ,ויסמיך נציג נוער אחר ,חבר מפלגה ,לכהן בהנהלה במקומו.
 .21יו"ר ההנהלה ייבחר ע"י ההנהלה.
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 .22ההנהלה תתכנס ,לכל הפחות ,פעם אחת בחודש.
 .23ההנהלה תדון ותחליט בנושאים שעל סדר היום של המפלגה ותנחה את פעילות המפלגה
ונציגיה בתחומים פוליטיים וארגוניים.
 .24בכפוף לכל דין ,ההנהלה מוסמכת לקבל כל החלטה ולעשות בשם המפלגה כל פעולה
שאינה מוטלת על כל מוסד אחר במפלגה מכוח הוראות החוק ,חוקת המפלגה או תקנונה.
 .25ההנהלה רשאית ,בהצבעת רוב חבריה ,להרחיב את שורותיה עד  10%ממספר חבריה
ביום היבחרה ,וזאת עד שלוש שנים מיום הבחירות האחרונות לכנסת .הרחבת ההנהלה
כאמור ,תקבל תוקף ,רק באישור הועידה.
 .26נקבע מועד לבחירות כלליות לכנסת ,לא ניתן יהיה עוד להרחיב את ההנהלה עד
שתפורסמנה ברשומות תוצאות הבחירות.

פרק ד'  -יו"ר מרצ
 .27בראש המפלגה יעמוד יו"ר.
 .28יו"ר המפלגה ייבחר /תבחר על ידי הועידה.
 .29יו"ר המפלגה יעמוד בראש רשימת המפלגה בבחירות לכנסת.
 .30כל חבר מפלגה שהוא כשר להיות חבר-כנסת  -כשר להיות מועמד לכהונת יו"ר המפלגה.

פרק ה'  -מזכ"ל מרצ
 .31מזכ"ל המפלגה יהיה אחראי על הפעילות הארגונית השוטפת של המפלגה ,והוא יהיה
כפוף להחלטות ההנהלה.
 .32מזכ"ל המפלגה ייבחר על-ידי הועידה .
 .33מזכ"ל המפלגה יהיה אחראי על ניהול המנגנון הארגוני-אדמיניסטרטיבי-כספי של
המפלגה ,תוך זיקה לסדר היום הפוליטי שלה .המזכ"ל לא יוכל להציג מועמדותו
בבחירות לרשימת המפלגה במסגרת הבחירות לכנסת שלאחר סיום כהונתו.

פרק ו'  -בית הדין
 .34בית-הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של המפלגה ואין הוא כפוף בפעילותו לשום מוסד
ממוסדות המפלגה.
 .35בית-הדין ואב בית-הדין יאושרו על-ידי הועידה .תקופת כהונתו של בית-הדין היא עד
לבחירתו של בית-דין חדש .חבר בית-הדין לא יהיה חבר בכל מוסד מפלגתי ,למעט
הועידה.
 .36בית-הדין מוסמך לדון במחלוקות שבין חברי המפלגה לבין עצמם ,בינם לבין מוסדות
המפלגה ובמחלוקות בין מוסדות שונים של המפלגה.
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 .37בית-הדין מוסמך לדון בערעורים על תוצאות בחירות למוסדות המפלגה ולגופים בהם
מיוצגת המפלגה ,לדון בערעורים על קבלת חברים או אי קבלתם ,וכן בפניות בדבר
הוצאות חברים מהמפלגה או הפסקת כהונה של חבר במוסד ממוסדות המפלגה.
 .38בית-הדין יהיה כפוף לכללי הצדק הטבעי ,לחוקת המפלגה ,לתקנונה ,למצע המפלגה
ולחוקי מדינת ישראל.
 .39החלטות בית-הדין הן סופיות ואין אחריהן דבר ,זולת אם נתן אב בית-הדין הרשאה
בכתב לקיום דיון נוסף בהרכב גדול מזה שהכריע בעניין בדיון הראשון.
 .40בכל הרכב של בית-הדין ישב לפחות חבר אחד שאינו משפטן.
 .41דין רציפות  -כל החלטותיו ופסיקותיו של בית-הדין של מרצ ימשיכו לחול לכל דבר ועניין
כאילו התקבלו על ידי בית-הדין של מרצ.

פרק ז'  -המוסד לביקורת
 .42המוסד לביקורת יבקר את המשק הכספי ,את הנכסים ואת ספרי החשבונות ,יבחן את
קיומם של טוהר המידות והמנהל התקין בכל מוסדות המפלגה וסניפיה ,ויעקוב אחר
קיום הערות דו"ח מבקר המדינה.
 .43המוסד לביקורת ויו"ר המוסד לביקורת יאושרו על-ידי הועידה .תקופת כהונתו של
המוסד לביקורת הוא עד לבחירתו של מוסד לביקורת חדש .חבר המוסד לביקורת לא
יהיה חבר בכל מוסד מפלגתי ,למעט הועידה.
 .44המוסד לביקורת ימסור אחת לשנה ,בישיבת הועידה הראשונה לאחר חג הפסח ,דו"ח
מסכם על תוצאות הביקורת.
 .45כל מוסדות המפלגה ורשויותיה יסייעו למוסד לביקורת במילוי תפקידו.

פרק ח'  -ועדת הבחירות
 .46ועדת הבחירות תפקח על קיום הבחירות הפנימיות במפלגה ,לרבות בחירות לתפקידים
הבאים :יו"ר המפלגה ,מועמדי המפלגה לכנסת ,מזכ"ל ,נשיאות הועידה ,יו"ר נשיאות
הועידה ,הנהלה ,יו"ר הסיעה בהסתדרות ,יו"ר הסיעה בנעמ"ת ,נציגים בבית הנבחרים
ובהנהגת ההסתדרות ,נציגות המפלגה במזכירות ובמרכז נעמ"ת ,נציגים בשלטון
המקומי ,מינויים לדירקטורים מטעם המפלגה ,נציגים בהנהלה הציונית העולמית ,הועד
הפועל הציוני ,חברי נשיאות ,הועד הפועל הציוני העולמי ,מזכיר הברית העולמית של
המפלגה ונציגי המפלגה בכל מוסד אחד.
 .47ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות יאושרו על-ידי הועידה .תקופת כהונתה של הועדה
היא עד לבחירתה של ועדת בחירות חדשה .

פרק ט'  -סניף
 .48הסניף הוא תא היסוד של המפלגה.
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 .49סניפים יפעלו על בסיס התאגדות טריטוריאלית או סקטוריאלית.
 .50חבר מפלגה יכול להיות חבר בסניף אחד בלבד.
 .51בסניף הטריטוריאלי – מפתח הייצוג יהיה מדד שיקבע וישקלל את מספר המצביעים
למפלגה בבחירות האחרונות לכנסת ומספר החברים ,בסניף סקטוריאלי – מפתח הייצוג
יהיה מספר החברים המאוגדים בו בלבד.
 .52הקמתו וסגירתו של סניף טעונה אישור של הנהלת המפלגה ,אשר תהא רשאית לקבוע
תנאים לעניין זה .פרטים ייקבעו בתקנון .מזכ"ל המפלגה יעביר לידי כל יו"ר סניף ,מזכיר
סניף ,ראש חטיבה ופורום נבחרים וכן יו"ר סיעה מוניציפלית ,את הרשימות וכל המידע
המפלגתי באשר למתפקדים ,תומכים ובוחרים במערכות הבחירות לסוגיהן בתחומי
הסניף )כנסת ,רשות מוניציפלית ,הסתדרות וכו'( ,ויעמיד לרשותו של יו"ר הנהגת
הסניפים את כל המידע לו הוא זקוק למילוי תפקידו .יוקם פורום הנהגת סניפים ,שיכלול
את יושבי הראש ,המזכירים והגזברים של כל הסניפים.
 .53המונח "פורום" משמעו מסגרת להתאגדות של חברים על בסיס שיוך ,השקפה או מכנה
משותף .השתייכות לפורום אינה מקנה זכות לייצוג במוסדות המפלגה ,אלא אם צוין
במפורש אחרת בחוקה או בתקנון.
הוראת שעה-
תיקון תשע"ד-
2014

פרק י'  -מדד הייצוג לנציגות הסניף במוסדות
 .54כל מתפקד וכל מצביע לכנסת יובא בחשבון בקביעת המדד לייצוג סניף בוועידת המפלגה .
הפרטים בנוגע למדד הייצוג לכל סניף בוועידת המפלגה יקבעו בתקנון.
 .55ריכוז של כל  50מתפקדים ,או לחילופין  300מצביעים ,יהא זכאי להתאגד כסניף ובלבד
שלא יוקם יותר מסניף אחד בישוב .
 .56ייצוג התנועה הקיבוצית במוסדות יקבע על-ידי ועדה.
 .57בוטל .

פרק י"א  -מועמדות עובדי המפלגה לתפקידים נבחרים
 .58עובדי מפלגה שאינם מכהנים בתפקידם מכוח התמודדות בבחירות לתפקיד נבחר
במפלגה ,יהיו מנועים מלהיבחר לגופים המנהלים את המפלגה ,אלא לאחר תקופת צינון
סבירה שתקבע בתקנון.

פרק י"ב  -ייצוג הולם
 .59יובטח ייצוג בשיעור של  40%לכל אחד מהמינים במוסדות המפלגה .
 .60מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הבטחת הייצוג כאמור בסעיף  ,60חלה גם ביחס לכל חמישייה
ברשימת המפלגה לכנסת )לא כולל יו"ר המפלגה(.
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 .61יובטח ייצוג בשיעור של  2%בועידת המפלגה לנציגי "נוער מרצ" שיבחרו בנוער .נציגים
אלה יבחרו אחת לשנה על-ידי ועידת הנוער.
 .62יובטח ייצוג בשיעור של  2%מחברי ועידת המפלגה לנציגי הסטודנטים ,שיבחרו באופן
שיקבע על-ידי מזכירות הסטודנטים .

פרק י"ג  -ותיקים ,צעירים ונוער
 .63ותיקי המפלגה ,צעירי המפלגה ונוער המפלגה יהיו חטיבות אוטונומיות במפלגה.
החטיבות תהיינה כפופות להוראות החוקה והתקנון שיאושר בגופים הללו .
 .64התגלתה סתירה בין תקנון המפלגה לתקנון הותיקים ,הצעירים או הנוער ,תקנון המפלגה
מחייב.

פרק י"ד  -בחירות מוניציפליות
 .65יוקם צוות הכרעות ,שיפעל בתקופת בחירות מוניציפליות וכן בין בחירות לבחירות ,אשר
בסמכותו לטפל ולהכריע בנושאים הבאים:
•
•
•
•
•

המועצות  /הערים בהן תתמודד המפלגה בבחירות המוניציפליות.
התמודדות לראשות עיר  /מועצה.
צירופים פוליטיים.
החלטה לגבי כניסה ויציאה לקואליציה וממנה משך הקדנציה.
התערבות במקומות בהם יש חריגה מעמדות המפלגה או מתקנון ונוהלי המפלגה.

 .66צוות ההכרעות יבסס את החלטותיו לגבי דרכי ההתמודדות בכל מקום על-פי בדיקות
ו/או סקרים ,שיבחנו את פוטנציאל הרשימות והמועמדים לרשות המקומית.
 .67צוות ההכרעות ידווח להנהלה על החלטותיו מעת לעת.

פרק ט"ו  -הסיעה בהסתדרות
 .68הסיעה המורחבת בהסתדרות תקבע את נהלי בחירת נציגיה במוסדות ההסתדרות.
יוכלו להיבחר רק חברי הסתדרות שהינם חברי הועידה ,על בסיס הבטחת ייצוג כנהוג
במפלגה.
 .69הסיעה בהסתדרות.
א( סיעת המפלגה בהסתדרות הינה גוף אוטונומי .הסיעה תהא כפופה להוראות החוקה
והתקנון שיאושר בה.
ב( התגלתה סתירה בין תקנון המפלגה לתקנון הסיעה בהסתדרות ,תקנון המפלגה מחייב.
ג( החלטות לגבי בעלי הזכות לבחור את נציגי המפלגה בהסתדרות ואופן בחירתם יאושרו
בועידה ,תוך שנה מכינוס הועידה הראשונה.
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פרק ט"ז  -יציבות החוקה
 .70שינוי החוקה יעשה בישיבת ועידה מיוחדת לדיון בשינוי חוקה .הרוב הדרוש לשינוי חוקה
יהיה אחד מאלו:
א( רוב של חברי הועידה.
ב( רוב של  60%מן המשתתפים בהצבעה בועידה ,ובלבד שלא פחת מספר המשתתפים
בהצבעה מ 25% -מכלל חברי הועידה .אם לא נוכחים  25%מכלל חברי הועידה ,תתכנס
הועידה תוך חודשיים לדיון באותו נושא וכל מספר חברים שיתכנס יהווה קוורום חוקי.

פרק י"ז  -הוראות שונות
 .71תקנון המפלגה  -במהלך שנת  2004יאושר בועידת המפלגה תקנון אשר יסדיר את
הנושאים הנוהליים השונים המתחייבים מיישום החוקה.
 .72שיטת בחירת הרשימה לכנסת :ועדה מיוחדת תגיש הצעה על דרך בחירת הרשימה
לכנסת ,בתוך חצי שנה ממועד כינוס ועידת הייסוד למושב מיוחד של ועידת המפלגה.
 .73בתוך שנה ממועד כינוס ועידת הייסוד תגבש ועדת החוקה של המפלגה הצעה לדרך
בחירת נציגי המפלגה למוסדות ההסתדרות ,ההסתדרות הציונית ,הברית העולמית של
המפלגה.
 .74בסמכות הנהלת המפלגה להחליט על צירוף סביר של חברים להנהלה ולועידה מקרב
אישים ,קבוצות או גופים שיגלו רצון לחבור למפלגה.
 .75מוסדות המפלגה יפעלו בהתאם לסמכויותיהם כמפורט בתקנון המפלגה.

