
 אלדראורי  – 1מס'  הסתייגות

  14סעיף 

 

 

 

)הבטחת ייצוג למועמד חדש( בסוף הסעיף יבוא: מועד תחילתו של סעיף זה: בבחירות  14בסעיף 

 .26-לרשימת המפלגה לכנסת ה

 

 

 דברי הסבר

 

ה הראשונה. יוועדת החוקה של המפלגה הציע לקבע בתקנון את הבטחת ייצוג למועמד חדש בחמישי

מדובר ביוזמה מבורכת אשר מבקש לוודא כי במפלגה תתקיים התחדשות ברשימה. אלא שבכנסת 

 50%-הנוכחית נוצר מצב ייחודי בו עקב החוק הנורבגי בוצע רענון משמעותי של רשימת המפלגה ו

ום הנים הינם ח"כים חדשים אשר לא כיהנו בכנסת בעבר. הלכה למעשה, יישכ)!( מחברי הכנסת המ

עלול להוביל דווקא לדחיקת המועמדים החדשים בעוד שמועמדים  25-הסעיף בבחירות לכנסת ה

ותיקים ימשיכו להנות מיתרון הוותק. על כן מוצע כי העקרון החשוב של הבטחת ייצוג למועמד חדש 

התחשבות במצב  ובכך יישמור העיקרון של עידוד התחדשות ברשימה תוך 26-יחול החל מהכנסת ה

 .הייחודי שנוצר עקב כניסת מרצ לממשלה ויישום החוק הנורבגי

 

 

 גלרעמיחי  – 2מס'  הסתייגות

 15סעיף 

 ."חודשים 36חודשים" יבוא " 12להצעה, במקום המילים " 15בסעיף 

 

 

 דברי הסבר

ברשימת  מתן שיריון , הוא לרענן את שורות המפלגה על ידי 15מטרתו של התיקון המוצע בסעיף ב

עם זאת, ההצעה בנוסחה הקיים, אשר מגדירה מועמד חדש  המפלגה לכנסת למועמדים חדשים. 

חודשים כבר כנסת, עשויה להוביל לתופעה ההפוכה: סיעת מרצ כיום מחילה  12-כמי שכיהן בפחות מ

מספר שרים וחברי כנסת וותיקים, אשר מיצבו עצמם ציבורית במשך שנים ולכן סיכויהם להיבחר 

עולים. לצדם, קיימים בסיעה חברי כנסת חדשים אשר טרם הצליחו למצב את עצמם בזירה 

ההצעה הקיימת עשויה ליצור מצב בו הח"כים החדשים יתחלפו בכל מערכת בחירות, כיוון  הציבורית. 

ימשיכו  מעמד ציבורי בתקופה הקצרה, בעוד הח"כים/שרים הוותיקים  שלא הספיקו לצבור לעצמם 

 .ל פעם מחדשלהיבחר כ

חודשים בכנסת )כמו  12בנוסף, המציאות הפוליטית בישראל משתנה מאוד ואין אנו יכולים לקבוע ש

 . ( יהיו רלוונטיות21,22,23הכנסות ה

התיקון המוצע יאפשר לחכים החדשים לצבור ניסיון ומקורות ציבורית, באופן שיאפשר להם להתמודד 

 .ות מקום למועמדים חדשים נוספיםגם מול הח"כים/שרים הוותיקים, בכך לפנ

 

 כהן זאבישחף  – 3הסתייגות מס 

 224סעיף 

 מוצע להוסיף



 במידת הצורך יו"ר ועדת הבחירות יוכל למנות בעצמו ועדות משנה למטרות פיקוח על בחירות בלבד.

 

 דברי הסבר

 בנוסח הקודם של החוקה והתקנון הסמכות להקמת וועדות משנה היתה בידי יו"ר הועדה. הנוסח

 ההסתייגות מקבלת את התיקון, אךהחדש המובא לאישור מעביר סמכות זו לידי מליאת הוועדה. 

 וועדות משנה לפיקוח על בחירות בלבד,מבקשת לשמור את הסמכות בידי יו"ר הוועדה בהקשר של 

 מנת לאפשר לוועדה לפקח בקלות רבה יותר על בחירות רבות שמתקיימות מעת לעת ואין-וזאת על

 היא מנהלת באופן ישיר.

 

 

 כהן זאבישחף  – 4הסתייגות מס 

 44סעיף 

 לרשימת החברים בוועידה עקב תפקידם מוצע להוסיף את יו"ר ועדת הבחירות של המפלגה.

 

 דברי הסבר

 לרשימת בעלי התפקידים האמורה התווסף בהצעת וועדת החוקה תפקיד יו"ר בית הדין. טוב שנעשה

 הדבר, אך יש לכלול ברשימה אף את תפקיד יו"ר ועדת הבחירות.

 צריכים להיות מנותקים מכל בחירה ולחץ פוליטי.שני תפקידים אלו 

 באופן ברור, יו"ר ועדת הבחירות לא יוכל לנהל ולפקח בצורה הוגנת על הבחירות לוועידת המפלגה

 )בניגוד לחברות בשאר 219אם יאלץ להתמודד בהן, כפי שמתירה לו החוקה המוצעת בסעיף 

 .(מוסדות המפלגה

 עדת הבחירות (כמו גם בית הדין) נמנעו מלהתמודד לתפקידגם בעבר המצב היה דומה, ויו"רי ו

 והוכנסו אליה דרך הרשימה המרכזית. כעת בד בבד עם ההצעה לתקן את המצב( וטוב שכך)בוועידה 

 ולשריין מראש את יו"ר בית הדין לוועידה, ראוי לקיים את אותו הדין גם לגבי יו"ר ועדת הבחירות.

 

 כהן זאבישחף  – 5הסתייגות מס 

 219סעיף 

 :(התוספת בהדגשה)מוצע נוסח חדש 

 עובד במרצ, או וכן לא יכהן בהבועדת הבחירות לא יכהן חבר המכהן במוסדות מרצ, למעט בועידה, 

 נבחר מטעמה.

 

 דברי הסבר



 ללא תוספת זו יתכן ויהיה מי שינסה בעתיד לפרש את הסעיף כאילו המילה "למעט" המחריגה את

 להחריג גם את המשך המשפט לגבי עובדי מרצ ונבחרים מטעמה.החברות בוועידה נועדה 

 מוצע לתקן את הנוסח כך שלא יוכל להשתמע לשתי פנים.

 

 

 אלדראורי  – 6מס'  הסתייגות

  173סעיף 

 

 

 חבר מועצה נבחר לא יכול למלא תפקיד יו"ר הסניף.יתווסף: 

 

 אלדראורי  – 7מס'  הסתייגות

 36סעיף 

 

 חבר שלא חידש את חברותו במפלגה במשך שנתיים קלנדריות, יהיה חייב בתקופת אכשרה

 35לפי המפורט בסעיף 

 

 דברי הסבר

 : 36סעיף 

 הצעת ו. חוקה:

 חבר שלא חידש את חברותו במהלך שנה קלנדרית שלמה, וחזר לשלם, יהיה רשאי לבחור

 יום. 30לאחר תקופת אכשרה של ולהיבחר בבחירות פנימיות 

 הצעה שלנו:

 חבר שלא חידש את חברותו במפלגה במשך שנתיים קלנדריות, יהיה חייב בתקופת אכשרה

 35לפי המפורט בסעיף 

 

 

 אלדראורי  – 8מס'  הסתייגות

 39סעיף 

 

 יבוטל

 

 דברי הסבר

 הצעה של ו. החוקה:

 לעיל, במקרה בו הוקדמו הבחירות לכנסת מן המועד הקבוע בדין, 35על אף האמור בסעיף 



 יהיה רשאי להיבחר בבחירות הפנימיות ו/או לייצג את מרצ ברשימה לכנסת, גם חבר אשר

 חודשי חברות במפלגה ובלבד שעמד בשתילא עומד בדרישת תקופת אכשרה של ארבעה 

 הדרישות הבאות:

 

 החבר הציג כמות כפולה של חתימות )בהתאמה בין אלה שחברי ועידה לאלה שאינם חברי

 ועידה( מאלו אותם נדרש להציג מועמד בעל תקופת אכשרה של ארבעה חודשי חברות

 במפלגה.

 ועמדות לבחירות הפנימיותהחבר התפקד למפלגה, לכל המאוחר, ביום האחרון להגשת המ

 לרשימה לכנסת.

 הצעה שלנו:

 39לבטל את סעיף 

 

 אלדראורי  – 9מס'  הסתייגות

 44סעיף 

 

 יבחרו בסניפי מרצ %74 -

 יבחרו ברשימה מרכזית; %10 −

 יבחרו בפורומים הנושאיים של מרצ  %10 -

 יבחרו על ידי נוער מרצ; %2− 

 נציגי הסטודנטים של מרצ.  %2− 

 ימונו על ידי ההסתדרות החלוצה %2− 

 

 

 דברי הסבר

 מוצע לשנות את הרכב הועידה

 : להרכב הועידה הצעת ו.חוקה

 יבחרו בסניפי מרצ 79% 

 ברשימה מרכזית אשר תאושר על ידי הועידה %15

 יבחרו על ידי נוער מרצ %2

 נציגי הסטודנטים %2

 ימונו על ידי הסתדרות החלוצה %2

 

 הצעה שלנו:



 יבחרו בסניפי מרצ %74 -

 יבחרו ברשימה מרכזית; %10 −

 דוגמא: פורום למאבק בכיבוש, הפורוםשאיים של מרצ )ליבחרו בפורומים הנו %10 -

 כלכלי, ( –החברתי 

 יבחרו על ידי נוער מרצ; %2− 

 נציגי הסטודנטים של מרצ.  %2− 

 ימונו על ידי ההסתדרות החלוצה %2− 

 

 אלדראורי  – 10מס'  הסתייגות

 78סעיף 

 מחבריה 20%מספר החברים המינימלי הדרוש על מנת לפתוח ועידה הינו 

 

 דברי הסבר

 הצעת ו.החוקה: 78ף יסע

 מחבריה. %10מספר החברים המינימלי הדרוש על מנת לפתוח ועידה הינו 

 צעה שלנו:הה

 מחבריה.. %20מספר החברים המינימלי הדרוש על מנת לפתוח ועידה הינו 

 

 

 

 

 

 


