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 חוקת מפלגת מרצ

 הוראות כלליות  - א'

 מטרות 

חוקה זו מסדירה, בכפוף לכל דין, את כללי החברות במרצ וזכויות החברים, את חלוקת   .1

קבלת   דרכי  את  ונציגיה,  מוסדותיה  פעולת  את  מוסדותיה,  בין  והסמכויות  התפקידים 

ואת  ולנציגיה,  למוסדותיה  הפנימיות  הבחירות  הליכי  את  בהם,  וההכרעות  ההחלטות 

 פים המפורטים בחוקה.  הכללים שיחולו על עובדיה ונושאים נוס 

המפלגה ומוסדותיה לפי הנוהג והנוהל המקובלים  בו  נושא אשר לא הוסדר בחוקה תנהג   .2

 בה, באין טעם מוצדק לסטייה מן הנוהג. 

 שינויים בחוקה 

 כל חבר מרצ רשאי להציע שינוי בחוקה.  .3

לדיון בועדת חוקה, שתוכל לאשרה, לדחותה, או  שהצעה ל .4 לעשות בה  ינוי חוקה, תובא, 

 שינויים, לרבות מיזוגה עם הצעות אחרות. 

 ועידת מרצ תדון, לפחות פעם בשנה, בהצעות לשינויים בחוקת מרצ.  .5

 רוב מיוחד 

הוא   .6 החוקה  שינוי  לצורך  הדרוש  שכלל    60%הרוב  ובלבד  בהצבעה  המשתתפים  מן 

 מכלל חברי הועידה.  25%המצביעים מהווים לפחות 

 נהלי עבודה 

מוסד או סניף  .  סניף של מרצ, רשאי לקבוע לעצמו נהלי עבודה וכללי פעולהכל מוסד או   .7

יום ממועד אישורם עותק שלהם    30שאימץ לעצמו נוהל או כללים, כאמור, יעביר בתוך  

 למזכירות מזכ"ל המפלגה וליועמ"ש, אשר יעמדו לעיונו של כל חבר מרצ במשרדי המפלגה. 

 זכות עיון 

ת ההכרעות, בית הדין, ועדת הבחירות, המוסד לביקורת  ההנהלה, צוו  החלטות הועידה, .8

וועדת חוקה יעמדו לעיונו של כל חבר מרצ, ויפורסמו באתר מרצ באינטרנט תוך שבועיים  

 מיום ההחלטה. המפלגה תחזיק עותקים מהחלטות אלה במרכז המפלגה. 

יו" .9 לאישור  בכפוף  מרצ  הנהלת  מישיבות  פרוטוקולים  וכן  הועידה  של  ר  פרוטוקולים 

 ההנהלה, יהיו פתוחים לעיונם של חברי מרצ במשרדיה, בתיאום מראש. 

 פרשנות 

 האמור בלשון זכר בחוקה זו, אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך.  .10

 פי הקשר הדברים.- האמור בלשון יחיד, בחוקה זו, אף בלשון רבים במשמע, וכן להפך, על .11

 חזותית. לרבות בדרך של הועדות   -" ישיבה " או "כינוס" .12
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   ורשימת המפלגה לכנסת הבטחת ייצוג - ב'

של   .13 בשיעור  ייצוג  מ  40%יובטח  אחד  לגרוע  שני  לכל  מבלי  המפלגה.  במוסדות  המינים 

מהאמור לעיל הבטחת הייצוג חלה גם ביחס לכל חמישייה ברשימת המפלגה לכנסת )לא 

 כולל יו"ר המפלגה(. 

 

 חברות במפלגה  - 'ג

 זכויות וחובות 

ומעלה, המצטרף מרצונו למרצ, אינו חבר במפלגה אחרת, המודיע    17כל אזרח ישראל מגיל   .14

ומתחייב   מרצ,  של  והארגוניים  הפוליטיים  הרעיוניים,  עקרונותיה  את  מקבל  הוא  כי 

חבר  הוא  מרצ  במפקד  התפקד  ואשר  מרצ  מוסדות  והחלטות  החוקה,  הוראות  לשמירת 

 :מאלהרצ מי שיתקיימו לגביו אחד מרצ. על אף האמור לעיל, לא יהיה חבר מ

חלפו שבע שנים מיום הרשעתו או מיום    מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם    14.1

 סיום מאסרו, לפי המאוחר. 

מי שהיה בעבר חבר המפלגה וכיהן מטעמה בתפקיד נבחר ובמהלך כהונתו הפסיק    14.2

המפלגה  חברותו במפלגה, מבלי שהשיב את המנדט שניתן לו כנבחר ציבור מטעם  

יוכל לחזור ולהיות   בכדי שניתן יהיה לאייש לתפקיד הנבחר חבר מפלגה אחר, לא 

חבר המפלגה למשך עשר שנים מיום הפסקת חברותו בה. ההנהלה רשאית לאשר,  

 . מטעמים שירשמו, התפקדות למפלגה ואף התמודדות מטעם המפלגה

 לכל חבר הזכות, בכפוף להוראות החוקה ולתשלום דמי חבר: .15

 תף בפעילות הפוליטית, החברתית והארגונית של מרצ;להשת 15.1

 לבחור ולהיבחר למוסדות מרצ; 15.2

 .להיבחר ולייצג את מרצ 15.3

 הצטרפות למרצ

דמי   .16 ותשלום  מקוון(  או  )פיזי  הצטרפות  טופס  הגשת  באמצעות  תיעשה  למרצ  הצטרפות 

 חברות, בסכום אשר יקבע על ידי הנהלת מרצ. 

בחתימת ידו של המצטרף או באמצעות התפקדות מקוונת  טופס ההצטרפות יהיה חתום   .17

את  יכלול  ההצטרפות  טופס  המותרת.  בזיקה  תשלום  אמצעי  על  המעידה  מאובטחת 

 הפרטים הבאים: 

 תעודת זהות, תאריך לידה, מס' טלפון, וכתובת דוא"ל;  'מס ,שם, כתובת מגורים 17.1

 הצהרה כי המצטרף אינו חבר במפלגה אחרת;  17.2

מקב  17.3 המצטרף  כי  הוראות   הצהרה  על  לשמור  ומתחייב  מרצ  עקרונות  את  עליו  ל 

 ; פי החלטות מוסדותיה-החוקה ולפעול במסגרת מרצ על

או   17.4 בבנק  הוראת קבע  דמי החברות, באמצעות  מעוניין שתשלום  כי החבר  הצהרה 

בכרטיס אשראי, יתחדש באופן אוטומטי, מדי שנה בשנה. החבר יהיה רשאי לבטל  

 ;הוראה זו בכל עת

ר לקבלת דיוור ישיר מהמפלגה, מנבחריה וממועמדיה ולהיכלל במאגרי  הסכמת החב 17.5

       .המידע של המפלגה
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 חבר מפלגה זכאי להתפקד ולהצביע במסגרת סניף אחד בלבד. .18

הפנים .19 של משרד  הרשומה במרשם האוכלוסין  כתובתו  פי  על  לסניף  ישויך    . חבר מפלגה 

הרשומה במרשם האוכלוסין של משרד בקשת חבר להיכלל בסניף אחר, אשר אינו כתובתו  

הפנים, תאושר על ידי ועדת הבחירות המרכזית של המפלגה, בהתקיים אחד מן התנאים  

 הבאים: 

שונה    העדכנית שברשותו, כי מקום מגוריובאם הוכיח באמצעות ספח תעודת הזהות   19.1

 ; מכפי שנרשם במרשם האוכלוסין של משרד הפנים

 ; שמו, במקום הסניף אליו הוא מבקש להשתייךבאם הציג טופס ארנונה על   19.2

 ; באם הציג חוזה שכירות על שמו, במקום הסניף אליו הוא מבקש להשתייך 19.3

באם הציג תעודת סטודנט בתוקף, במוסד אקדמי בישוב של הסניף אליו הוא מבקש   19.4

 ; להשתייך

חריגים   19.5 נימוקים  קיימים  כי  המפלגה  של  המרכזית  הבחירות  ועדת  שוכנעה  באם 

, המצדיקים את בקשתו להשתייך לסניף אחר, אשר אינו תואם את כתובתו  שירשמו

 הרשומה במרשם האוכלוסין.

 תשלום דמי חברות 

החברות במפלגה תהא רצופה, זאת על דרך תשלום דמי חברות שנתיים ו/או חתימה אישית   .20

בצירוף הוראה להעביר סכום דמי החברות לקופת המפלגה, במקרים בהם קיים הסדר של 

 ום מרוכז. תשל

או   .21 לבנק,  קבע  הוראת  מרצ,  לפקודת  אישי  שיק  באמצעות  יעשה  החברות  דמי  תשלום 

 באמצעות כרטיס אשראי. 

חברי קיבוץ, המתפקדים למרצ, רשאים לשלם את דמי החברות במרוכז, באמצעות הקיבוץ   .22

 בו הם חברים, ובלבד שכל חבר הביע את רצונו להצטרף למפלגה או לחדש את חברותו בה. 

רשאי  לעיל,    21בסעיף  אשר אינו מחזיק באחד מאמצעי התשלום המפורטים    חבר .23 יהיה 

לשלם את דמי החברות בכסף מזומן, במשרדי התנועה בלבד, לידי מזכ"ל המפלגה, או אדם 

תשלום   אמצעי  ברשותו  שאין  כך  על  בכתב  שהצהיר  לאחר  וזאת  ידו  על  שהוסמך  אחד 

 אחרים כאמור והציג תעודה מזהה. 

תשלום דמי החברות עבור אדם אחר אסור. למרות האמור לעיל, לא יראו אדם המשלם  .24

 את דמי החברות עבור בן משפחה מדרגה ראשונה, כמי ששילם עבור אחר. 

חבר שלא ישלם דמי חברות במשך שנה קלנדרית שלמה לא יהיה רשאי לבחור או להיבחר   .25

מחברותו, עד אשר ישלם את דמי    בבחירות פנימיות או ליהנות מכל זכות אחרת, הנובעת

 החברות.      

  30.6עד ליום    חברי מוסדות מרצ )הנהלה, ועידה, הנהלת סניף( שלא שילמו דמי חברות, .26

בשנה קלנדרית, חברותם במוסדות תושעה והם לא יהיו זכאים, להצביע, לבחור ולהיבחר 

 עד אשר יוסדר חובם. 

עידה שלא שילמו דמי חברות במשך וחברי    או   לחוקה, חברי הנהלה   26  יף האמור בסעעל אף   .27

ולהצביע בהצבעות המתקיימות   זכאים לבחור בבחירות  יהיו  ויותר, לא  רצופות  שנתיים 

 במוסדות הנ"ל במהלך ששת החודשים שלאחר הסדרת החוב.       
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 הפסקת חברות 

תיעשה באמצעות פניה בכתב למזכ"ל מרצ והיא תיכנס לתוקף  על הפסקת חברות  הודעה   .28

 חר שנמסרה.  שעות לא 48

הצהרה פומבית על הצבעה לרשימה המוגשת על ידי מפלגה אחרת בבחירות לכנסת יראו   .29

בה כהודעה על הפסקת חברות במרצ. על גריעתו של החבר בעילה זו, תימסר לו הודעה מאת 

 יום.  21נתונה לו הזכות להגיש עתירה לבית הדין כנגד גריעתו בתוך   מזכ"ל מרצ ותהיה 

 חודשים מיום הצהרתו.    4יגרע, אלא בתוך   , לאזהנתן חבר הצהרה כאמור בסעיף 

מטעם  .30 היישוב  למועצת  רשימה  מוגשת  בו  ביישוב  אחרת  ברשימה  שיתמודד  מרצ,  חבר 

המוניציפלי   ההכרעות  מצוות  מראש  אישור  שקיבל  בלא  המפלגה   -המפלגה,  מן    יורחק 

 עמדותו לא הוסרה תוך זמן סביר.של מרצ ומו  מ"שלאחר שנשלחה אליו התרעה מהיוע

 רשאי, להורות על הפסקת חברות במרצ בגין אחת או יותר מהעילות הבאות: בית הדין .31

הרשעה בבית משפט של מדינת ישראל בגין עבירה שיש עמה קלון )קלון, לעניין זה,   31.1

 לפי קביעת בית הדין(; 

 ; הפרת הוראות החוקה 31.2

 הפרת החלטות מוסדות מרצ; 31.3

 החלטה של בית הדין של המפלגה; הפרת צו או  31.4

 הוצאת דיבה על חבר מפלגה על פי פסק דין חלוט, פלילי או אזרחי, של בית משפט;  31.5

 התפקדות למפלגה אחרת; 31.6

פעילות מגמתית ומקיפה שמטרתה לפגוע בעקרונות היסוד של המפלגה, במצעה,  או   31.7

 ; בחוקתה

 השעיה בגין הגשת כתב אישום בעבירה בעלת מום מוסרי חמור.  31.8

 הפסקת החברות במרצ תביא להפסקת הכהונה בכל מוסדות מרצ.  .32

 תקופת אכשרה 

חבר שהתפקד לראשונה למרצ יהיה רשאי לבחור, להיבחר בבחירות פנימיות ו/או לייצג   .33

 את מרצ לאחר תקופת אכשרה של ארבעה חודשי חברות במפלגה. 

רשאי לבחור  חבר שלא חידש את חברותו במהלך שנה קלנדרית שלמה, וחזר לשלם, יהיה   .34

 יום.  30ולהיבחר בבחירות פנימיות לאחר תקופת אכשרה של 

בדצמבר של אותה    31בינואר וסיומה ביום    1למען הסר ספק, שנה קלנדרית תחילתה ביום   .35

 שנה. 

לא תחול על בחירת נציגי מרצ לתאי הסטודנטים באוניברסיטאות    לעיל   33  ף עיסהוראת   .36

 הסטודנטים.   גדותוייצוגה במוסדות התא

, במקרה בו הוקדמו הבחירות לכנסת מן המועד הקבוע בדין,  לעיל  33בסעיף  על אף האמור   .37

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

דרישת תקופת אכשרה של ארבעה חודשי חברות במפלגה ובלבד שעמד בשתי  לא עומד ב

 הדרישות הבאות: 

החבר הציג כמות כפולה של חתימות )בהתאמה בין אלה שחברי ועידה לאלה שאינם   37.1

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

 ; חברות במפלגה
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המ 37.2 לכל  למפלגה,  התפקד  ביום  החבר  לאוחר,  המועמדות  האחרון  לבחירות  הגשת 

 הפנימיות לרשימה לכנסת. 

 

 ועידת מרצ                                                                    -'ד

 סמכויות 

המפלגה   .38 חברי  כל  את  מחייבות  והחלטותיה  מרצ  של  העליון  המוסד  היא  הועידה 

 ומוסדותיה. 

 בין תפקידי הועידה:  .39

 . לקבוע ולשנות את עקרונות היסוד של המפלגה 39.1

 . לדון ולהחליט בדבר שינויים במצע מרצ ובחוקתה 39.2

לאשר את הרכב בית הדין; הרכב המוסד לביקורת; הרכב ועדת החוקה והרכב ועדת   39.3

 . הבחירות

. הועידה תכונס ותדון  מועמדי מרצ לכנסת ולממשלהרשימת  את אופן בחירת    לקבוע 39.4

קביעה, רשימת  . באין  בהתייחס לכל מערכת בחירות לכנסת  הרשימהבאופן בחירת  

 . תיבחר באותו האופן שהיה נהוג בבחירות הקודמות לכנסתמועמדי מרצ 

בחר באותו האופן שהיה  י. באין קביעה, יו"ר מרצ ימרציו"ר  את אופן בחירת   לקבוע 39.5

 נהוג בבחירות הקודמות לראשות המפלגה. 

 משמעות פוליטית במישור הארצי. לאשר הסכמים בעלי  39.6

 לאשר השתתפותה של המפלגה בממשלה, תנאי ההשתתפות בממשלה ופרישה ממנה.  39.7

 לבחור את מזכ"ל מרצ. 39.8

 בחירה ומשך כהונה 

 בחודש דצמבר.  ,יתקיימו, ככלל. הבחירות שנים 4הועידה תיבחר לתקופה של   .40

סד כלשהו, לרבות  הועידה רשאית להאריך את כהונתה וכהונת מוסדות מרצ ובלבד שמו .41

 . העולה על שש שניםהועידה, לא יכהן תקופה רצופה, ללא בחירה מחדש,   

 כב הועידה רה

 , לפי החלוקה הבאה:בעת היבחרה חברים 800 הועידה תמנה  .42

 חברים החברים בועידה עקב תפקידם, כאמור בחוקת מרצ: −

המפלגה,   − ויו"ר  הנבחרים שרים  הנציגים  כל  מזכ"ל,  לשעבר,  כנסת  חברי  כנסת,  חברי 

נציגים   המפלגה,  חברי  שהם  האזוריות,  ובמועצות  המקומי  שלבשלטון  הנבחרים   בבית 

ההסתדרות, במזכירות נעמ"ת, נציגים בהנהלה הציונית, מזכ"ל הברית העולמית של מרצ, 

יו"ר פורום הנהגת הסניפים, יו"ר פורום הנשים, יו"ר חטיבת הוותיקים, יו"ר בית הדין,  

יו"ר פורום גאות, יו"ר חטיבת הצעירים, יו"ר נציגות הסטודנטים, יו"ר נוער מרצ, מזכיר  

יבוא,  התנועה הקיבוצית, ב  העדר מזכיר יבוא, מנכ"ל התנועה הקיבוצית ובהעדר מנכ"ל 

יו"ר פורום התנועה הקיבוצית של מרצ. היה ויו"ר הנוער אינו חבר מפלגה מפאת גילו, הוא  

לכהן   מפלגה,  חבר  מרצ,  נוער  של  אחר  נציג  ויסמיך  הועידה,  לישיבות  קבע  דרך  יוזמן 

 במקומו בועידה. 
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 פי החלוקה הבאה: - חברי מרצ, על שאר החברים יבחרו על ידי כלל −

 יבחרו בסניפי מרצ;   79% −

 ;אשר תאושר על ידי הועידה  יבחרו ברשימה מרכזית   15% −

 יבחרו על ידי נוער מרצ;  2% −

 ;נציגי הסטודנטים של מרצ 2% −

 .הצ ימונו על ידי ההסתדרות החלו 2% −

 נציג נבחר בשלטון המקומי ובמועצות האזוריות הינו אחד מאלה:   42.1

ברשימה  חבר   42.1.1 התמודד  אשר  רשות(  ראש  )לרבות  מקומית  רשות  במועצת 

שהינה סיעת בת של מרצ לרבות סיעת בת של מרצ אשר מתמודדת במסגרת  

 רשימה משותפת 

ברשימה   42.1.2 רשות מקומית אשר התמודד  במועצת  של  חבר  בת  סיעת  שאינה 

של מפלגה אחרת המיוצגת בכנסת, ואשר הינו  מרצ, ובלבד שאיננה סיעת בת  

 שנים לפחות.  3פלגת מרצ חבר מ

במל  42.1.3 מועצחבר  )לרבות ראש  אזורית  מועצה  חבר מפלגת  יאת  הינו  ה( אשר 

 שנים לפחות.  3מרצ 

יו"ר הנהלת מרצ, מזכיר התנועה הקיבוצית, בהעדר   -ועדת שבעה, שהרכבה   .43 יו"ר מרצ, 

 מזכיר יבוא, מנכ"ל התנועה הקיבוצית ובהעדר מנכ"ל יבוא, יו"ר פורום התנועה הקיבוצית

תקבע את אחוז צירי    -של מרצ. וארבעה חברי מפלגה נוספים שיבחרו על ידי ועידת מרצ  

הנ"ל, שיבחרו מקרב חברי הקיבוץ הארצי. חברי המועצות האזוריות    79%הועידה, מתוך  

 המכהנים בועידה מתוקף תפקידם, יכללו במניין זה. מהקיבוצים 

 מדד הייצוג לסניפים בועידה      

 כל מתפקד וכל מצביע לכנסת יובא בחשבון בקביעת המדד לייצוג סניף בוועידת המפלגה.  .44

שיעור   .45 ואת  הסניף  חברי  מספר  את  המשקללת  נוסחה  לפי  יקבע  סניף  לכל  הייצוג  מדד 

 ההצבעה עבור מרצ בבחירות הכלליות האחרונות לכנסת, כמפורט להלן:

רצ בקלפי שבתחום הטריטוריאלי של הסניף, יזכה את הסניף בנקודה  כל מצביע עבור מ −

 (. 1.0) אחת

 (.1.5כל חבר משלם מסי חבר, יזכה את הסניף בנקודה וחצי ) −

סך כל הנקודות של כל סניפי מרצ, לחלק למספר חברי הועידה הנבחרים ע"י הסניפים יהיה   −

 בועידה. המודד לחברות בועידה ובהתאמה לייצוג סניף 

על   − שיעלה  בשיעור  בועידה  ייצוג  לקבל  זכאי  סניף  יהיה  לא  לעיל,  האמור    150%למרות 

 פי מספר המצביעים לכנסת, בלבד. -מהייצוג לו היה זכאי לו נקבעה נוסחת החישוב על 

 מצביעים. 300מתפקדים או  50תנאי הסף לקיומו של סניף לצורך ייצוג בועידה הוא   .46

בתנ .47 עומדים  יצורפו  ישובים שאינם   הייצוג  לפי מדד  בועידה  ייצוג  המזכים לקבלת  אים 

 לסניף קיים הקרוב ביותר מבחינה גיאוגרפית.  

 .יראו מועצה אזורית כישוב אחד לצורך זה .48

המזכ"ל ויו"ר המפלגה רשאים להחליט על צירוף לסניף אחר וכל מקרה של צירוף לסניף   .49

 ההנמקה לכך.   שאינו הקרוב ביותר, יפורסם לכלל חברי הועידה בצרוף
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 סיום כהונה והחלפת חברים 

חבר ועידה, שנבחר במהלך כהונתה לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, ימשיך לכהן   .50

יתפו  שנתפנה,  נבחר  כחבר  מקומו  ואת  תפקידו,  מכח  בתור,    סבועידה  אחריו  שבא  זה 

 ברשימה בה נבחר. 

שנתפנה, יקוימו בחירות לנציג  חסרו ברשימה, כאמור, מועמדים למילוי מקומו של חבר   .51

 כאמור. 

מי שמכהן בועידה עקב תפקידו,  וחדל מלכהן בתפקידו האמור, ימשיך ויכהן בועידה, עד   .52

 .לבחירת ועידה חדשה. מחליפו בתפקיד, יצורף לועידה, עם היבחרו

 נציג נוער שנבחר כנציג נוער מרצ ופסק להיות בנוער מרצ, רשאי הגוף שבחר אותו להחליפו.             .53

אותו   .54 שבחר  הגוף  יוכל  סטודנט,  להיות  ופסק  הסטודנטים,  כנציג  שנבחר  ועידה  חבר 

 להחליפו. 

נפסקה חברותו של נציג סניף בועידה, יכנס במקומו הבא אחריו בבחירות שנערכו, ואם אין   .55

 ה, יערוך הסניף, בחירות לנציגים החדשים מטעמו. כז

ו/או יוסף חבר לועידה בתקופה של   .56 יום לפני בחירות    60למרות האמור לעיל, לא יוחלף 

 פנימיות לנציגי מרצ לכנסת או לממשלה. 

 הפסקת חברות בועידה 

 חברותו של חבר בועידה תפקע בכל אחד מאלה:  .57

 אמור בחוקת מרצ;פי ה-פרש החבר ממרצ או הוצא ממנה, על  -

או למזכ"ל    התפטר החבר מחברותו בועידה, על ידי מסירת הודעה בכתב לנשיאות הועידה -

 ;המפלגה

 פי החלטה סופית של בית הדין. -הוצא החבר ממרצ או מהועידה, על -

 התכנסות חובת 

 הועידה תכונס לפחות פעמיים בשנה.   .58

 זכויות חבר ועידה 

הועידה, ויהיה זכאי להגיש הצעות לסדר היום, להציע הצעות  חבר ועידה יוזמן לכל כינוסי  .59

 החלטה, לשאת דברים בפניה, להציע הצעות סיכום לדיונים ולהשתתף בהצבעות. 

זכויות חבר ועידה, כאמור לעיל, הן בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית לו בחוקת מרצ ובכפוף   .60

 להוראותיה. 

רשי .61 את  בקשה  פי  על  לקבל  זכאי  יהיה  ועידה  פרטי  חבר  את  הכוללת  הועידה  חברי  מת 

 ההתקשרות.                      

 נשיאות הועידה 

  נשיאות הועידה מופקדת על ניהול ענייניה של הועידה, ניהול סדר יומה, וניהול ישיבותיה  .62

 הנשיאות(.  - )להלן

 . בין חבריה נשיאות בת חמישה חבריםהועידה תבחר מ .63
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חברים, שיבחרו בבחירות אישיות וחשאיות, שיערכו  הנשיאות תימנה יושב ראש וארבעה   .64

היוצאת,  הועידה  נשיאות  מחברי  ע"י אחד  תנוהל  הועידה, אשר  של  בישיבתה הראשונה 

 שיבחר על ידי חברי הנשיאות היוצאת. 

לא יכהן כחבר נשיאות, חבר ועידה שהוא שר, סגן שר, ח"כ או ראש רשות מקומית. חבר  .65

 התפטר מתפקידו בנשיאות. אילו  יראו אותו כר לתפקיד, כאמור, נשיאות שנבח

בבחירות   .66 הקולות  במניין  אחריו  שבא  מי  במקומו  יבוא  בה,  מלכהן  נשיאות  חבר  חדל 

 לנשיאות. חדל יו"ר הנשיאות מלכהן בה, תבחר הנשיאות, מקרב חבריה, יו"ר חדש. 

 סדרי עבודה 

אות תכנס את נשיאות הועידה מופקדת על פעילותה השוטפת והתקינה של הועידה. הנשי .67

חברי הועידה לכינוסים רגילים ומיוחדים, תקבע את סדר היום שלה ותנהל את הישיבות,  

 בהתאם להוראות החוקה. 

נשיאות הועידה תכונס לישיבותיה ע"י יו"ר הנשיאות, אשר יקבע את סדר היום של ישיבות   .68

 הנשיאות או לפי דרישה של שניים מחבריה.  

 בפתיחת הישיבה שלושה חברים לפחות. הנשיאות רשאית להתכנס אם נכחו .69

יו"ר   .70 קולות, תכריע הצבעת  ובמקרה של שוויון  ברוב קולות,  החלטות הנשיאות יתקבלו 

 הנשיאות. 

 ישיבות הועידה 

יעשה   .71 החברים  זימון  החוקה.  להוראות  בהתאם  הנשיאות  ידי  על  תכונס  יום    14ועידה 

או  לפחות   פיסית  יערך  הכינוס  האם  תפרט  ועידה  לכינוס  הזמנה  הכינוס.  מועד  לפני 

וכן האם ההצבעות יערכו במקום כינוס הועידה או באמצעות    באמצעות הועדות חזותית,

האמצעי הממוחשב לצורך קיום ההועדות ודרכי    את מקום הכינוס או  הצבעה אינטרנטית,  

 ההתקשרות.   

עד   .72 ישלחו  ההחלטה  והצעות  היום  ההזמנה    7סדר  עם  נשלח  שלא  ככל  הדיון  לפני  ימים 

 לכינוס.      

. חבר SMSהזמנת החברים לכינוס ועידה תעשה באמצעות דוא"ל וככל הניתן גם בהודעת    .73

זימ לקבל  המפלגה  ממזכירות  מפורשות  ביקש  באמצעות  אשר  תעשה  הזמנתו  בדואר,  ון 

 הדואר. 

חברי ועידה, תכנס הנשיאות את הועידה לכינוס    120לבקשת יו"ר מרצ, הנהלת מרצ או   .74

 שעות או בזמן קצר יותר אם הנסיבות מחייבות.     48דחוף שיערך בתוך  

מבלי לגרוע מסמכות הנשיאות להחליט על קיום הצבעה חשאית, תתקיים הצבעה חשאית   .75

-מכלל חברי הועידה. בקשה כאמור תוגש עד לא יאוחר מ  10%מוגשת בחתימת  לבקשה ה

 שעות לפני מועד כינוסה וללא דיחוי בדיון דחוף.   72

 מניין חוקי בישיבות הועידה 

 מחבריה.  10%מספר החברים המינימלי הדרוש על מנת לפתוח ועידה הינו  .76

 ניהול הועידה 

 ד מחבריה.הועידה תנוהל ע"י חברי הנשיאות באמצעות אח .77
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פי מיטב שיקול דעתו, לרבות פירוש פרק זה  -חבר הנשיאות המנהל את הישיבה יעשה כן על .78

בחוקה. החלטותיו אשר התקבלו במהלך הישיבה יהיו סופיות באותה ישיבה, בכפוף לזכות  

 ערעור עליהן, לבית הדין. 

חברי נשיאות, או שני  למרות האמור לעיל, יהיו יו"ר מרצ, מזכ"ל או יו"ר הנשיאות או שני   .79

חברים במוסד לביקורת, זכאים לבקש מיו"ר הישיבה להורות על קיום פסק זמן בישיבה,  

 על מנת לנסות ולהציע דרך לישוב מחלוקת נוהלית שנתגלתה.

 הודעה אישית 

ורלוונטית   .80 הודעה אישית קצרה  זכאי למסור  ועידה  )הגם שאינה על סדר היום של  חבר 

 של הועידה. בכינוס ישיבת הועידה( 

נוסח ההודעה יוגש בכתב לנשיאות הועידה. הנשיאות תקבע מועד לקריאת ההודעה, תיקבע   .81

האם ההודעה תוקרא על ידי החבר ותוכל גם להחליט שלא להקריא את ההודעה משום 

 היעדר רלוונטיות.       

קיבלה   .82 אם  אלא  להודעה,  תגובה  תימסר  ולא  אישית,  בהודעה  דיון  יתקיים  לא  בועידה 

 ה לקיים דיון, או כל החלטה אחרת. הנשיאות החלט

 הצעות לסדר היום 

ימים,    10הצעות לסדר היום והצעות החלטה מטעם חברי הועידה יוגשו לנשיאות בכתב,   .83

 לפחות, לפני מועד כינוס הועידה. 

       .הנשיאות תקבע את סדר הדיון בהצעות שהוגשו, תוך התחשבות, בין היתר, בסדר הגשתן .84

עלות נושא לדיון על סדר היום, אלא אם החליטה על כך פה אחד. הנשיאות לא תסרב לה 

רשאית הנשיאות להעלות הצעה בפני הועידה אם לדון או שלא לדון בנושא פלוני, ובלבד 

 שהחלטה, כאמור, לא תוכל להתקבל ביחס להצעה לעשיית שינוי בחוקה.

 פומביות הדיון 

תקשורת אלא אם החליטה נשיאות  כינוסי הועידה יהיו פתוחים בפני כל חבר מפלגה, וה  .85

 הועידה אחרת.      

 התכנסות ורישום  

 בכינוסי הועידה ייערך רשום משתתפים.  .86

 סדרי דיון 

בתחילת הישיבה יודיע יו"ר הישיבה על סדר היום שנקבע לישיבה, על משך הישיבה, על   .87

צפויות ועל  פרק הזמן שהוקצב לדיון בכל נושא שעל סדר היום, תוך שימת דגש על הצבעות  

 מועדיהן. 

 לא תתקיים בישיבה הצבעה אלא אם כן נמסר עליה, כאמור לעיל.  .88

יושב ראש הישיבה רשאי לשנות, במהלך הישיבה, את סדר הדיון בנושאים שעל סדר היום,             .89

שמבקשים  במי  תפגע  שלא  ובדרך  חריג  באופן  ייעשה  הצבעה,  של  קיומה  מועד  הקדמת 

 להצביע. 
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הועידה   .90 באמצעים  נשיאות  או  יד  הרמת  באמצעות  ההצבעות  את  לקיים  לבחור  רשאית 

 אינטרנטיים או בכל דרך אחרת שתאפשר את מימוש זכות ההצבעה. 

מציע הצעה יהיה הדובר הראשון בדיון על ההצעה. ליו"ר מרצ תינתן אפשרות לשאת דברים  .91

 בנושא ההצבעה, מיד אחרי הדובר הראשון, או בטרם ההצבעה, לפי בחירתו. 

 סיכום הדיון, תינתן למציע הצעה הזדמנות להשיב בקצרה על הנאמר בהתייחס להצעתו. ב .92

חבר ועידה המבקש להשתתף בדיון יודיע על כך בכתב לנשיאות הועידה בראשית הכינוס.   .93

בתחילת הדיון בכל נושא יודיע יו"ר הישיבה על סגירת רשימת הדוברים, ולאחר מכן לא  

 פים.תינתן רשות דיבור לדוברים נוס

יו"ר הישיבה יקבע את מספר הדוברים, את סדר הדוברים ואת משך הזמן שיוקצב לכל   .94

 אחד מהם לשאת דברים. 

למרות האמור לעיל, הסתיים פרק הזמן שהוקצב לדיון בנושא, רשאית הנשיאות להודיע   .95

 על סיום הדיון, גם אם לא הספיק כל מי שנרשם לשאת את דברו. 

 ר היום, וכן במהלך הדיון: הנשיאות רשאית, בעת קביעת סד .96

 פי הזיקה בין -לקבוע את מסגרת הדיון בכל הצעה, וכן לאחד או לפצל נושאים לדיון על -

 ההצעות שהוגשו; -

 להפסיק דובר שחרג ממסגרת הנושא או הזמן, וכן להאריך את זמן הדיבור שניתן לדובר. -

 הדיון. להעלות הצעות החלטה נוספות בעניין הנדון, וכן הצעות לסיכום  -

על .97 או  מיוזמתה  הנשיאות,  על- החליטה  או  המציע,  דרישת  כי -פי  אחר,  חבר  הצעת   פי 

תתקיים הצבעה, תביא הנשיאות את נוסח ההחלטה המוצעת לידיעת חברי הועידה מוקדם 

 ככל האפשר. 

רשאי יו"ר של הישיבה, בעצמו או לבקשת מציע הצעה למזג בין הצעות, או לפצל ביניהן,   .98

 שינויי נוסח; וכן, בהסכמת מציע כאמור, לעשות בהם גם שינויי תוכן.       או להכניס בהם 

 דיון דחוף 

רשאית הנשיאות להגדיר נושא שלא נכלל בסדר היום שנשלח לחברים כנושא שמחייב דיון   .99

 דחוף, והנושא ידון בעת כינוס הועידה. 

  כך  יועלה לדיון דחוף נושא שלא נכלל בסדר היום באם החליטה על  ,בנוסף לאמור לעיל .100

 מחברי הועידה.   120הנהלת מרצ, או על פי דרישתם של 

בהתקיים דיון דחוף בנושא שהודעה עליו לא נכללה בהזמנה, תימסר הודעה על דבר הדיון   .101

 הדחוף והטעמים לקיומו בראשית ישיבת הועידה. 

 

                                 הנהלת מרצ               -' ה

 סמכויות 

ההנהלה תדון ותחליט בנושאים שעל סדר היום של מרצ ותנחה את פעילות מרצ ונציגיה   .102

 בתחומים פוליטיים וארגוניים. לרבות: 

 דיון בפניות שיוגשו לה ע"י חבר סיעה בכנסת בקשר עם החלטות הסיעה;  102.1

 החיצוניים בהם מרצ מיוצגת.הנחיית נציגי מרצ בכל המוסדות  102.2

 הנחיית סניפי מרצ, הנהלותיהם ונבחריהם.  102.3
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בכפוף להוראות כל דין, תהיה ההנהלה מוסמכת לקבל כל החלטה ולעשות בשם מרצ כל   .103

פעולה שאינה מוטלת במפורש על בעל תפקיד או על מוסד אחר של מרצ, מכח הוראת החוק  

 או חוקת מרצ. 

לפעול   .104 מוסמכת  תהיה  ובלבד ההנהלה  וזמניות,  קבועות  שתמנה,  ועדות  באמצעות 

 .שההנהלה תמנה ועדת כספים וצוות הכרעות מוניציפאלי 

 בחירה ומשך כהונה 

  מחצית יום ממועד כינוסה של הועידה לראשונה, ותורכב כך ש  90ההנהלה תיבחר בתוך   .105

את    נוסף יכלול החצי המחבריה יבחרו ע"י הועידה, בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות.  

ממלאי התפקידים המנויים להלן: יו"ר מרצ, חברי הכנסת מטעמה, חברי כנסת לשעבר, 

יו"ר הסיעה בהסתדרות, יו"ר הסיעה בנעמ"ת, מזכיר  יו"ר נשיאות הועידה,  מזכ"ל מרצ,  

יבוא,   התנועה הקיבוצית, בהעדר מזכיר יבוא, מנכ"ל התנועה הקיבוצית ובהעדר מנכ"ל 

ת של מרצ, יו"ר חטיבת הוותיקים, יו"ר הפורום המוניציפלי,  יו"ר פורום התנועה הקיבוצי 

יו"ר פורום  נציגי מרצ בהנהלה הציונית, יו"ר פורום הנהגת סניפים, יו"ר פורום הנשים, 

אות, יו"ר צעירי מרצ, יו"ר נציגות הסטודנטים, יו"ר נוער מרצ, ראשי רשויות מקומיות  ג

נוער מרצ, שאינו חבר מפלגה יו"ר  יוזמן באופן קבוע להשתתף   מטעם מרצ.  גילו,  מפאת 

בישיבות ההנהלה, ויסמיך נציג אחר של נוער מרצ, שהוא חבר מפלגה, לכהן כחבר הנהלה  

 במקומו. 

חבר   .106 שהנו  ובלבד  זמן,  מגבלת  ללא  בהנהלת  לכהן  זכאי  מרצ  כיו"ר  שכיהן  לשעבר  ח"כ 

 המפלגה בעת כהונתו בהנהלתה.

מרצ,   .107 בכנסת מטעם  כיהן  לשעבר אשר  כהונתו  ח"כ  סיום  מיום  הנהלת מרצ  כחבר  יכהן 

 בכנסת ועד סיום כהונת הועידה שתבחר לאחר סיום כהונתו בכנסת. 

כהונת   .108 יכהן כחבר הנהלת מרצ עד סיום  בכנסת מטעם מרצ,  כיהן  ח"כ לשעבר אשר לא 

הועידה שתיבחר לאחר סיום כהונתו בכנסת, לאחר קבלת אישור הנהלת מרצ לכהונתו על  

 מפלגה וכל עוד הוא חבר המפלגה. פי הצעת יו"ר ה

חבריה,   .109 רוב  בה  הצעה שתמכו  לפי  הועידה,  ההנהלה תהא רשאית,  על  ובאישור  להוסיף 

חברים שיוספו, כאמור, לא יעלה על עשרה אחוזים  החבריה חברים נוספים ובלבד שמספר 

לאחר  ממספר חבריה ביום היבחרה. למרות האמור לעיל, לא תוכל ההנהלה להוסיף חברים  

 חלוף שלוש שנים ממועד הבחירות לכנסת או במקרה שהבחירות לכנסת הוקדמו. 

 ישיבות וסדרי הדיון 

בישיבתה הראשונה תבחר ההנהלה, מבין חבריה, את יושב הראש שלה, שיכהן בתפקידו   .110

במשך כל תקופת הכהונה של ההנהלה, אלא אם התפטר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, 

 ברוב של שני שלישים מחברי ההנהלה. או שהועבר מתפקידו

ברבעון .111 פעם  לפחות  לישיבה  תכונס  סביר    .ההנהלה  זמן  לחבריה  ימסרו  הישיבות  מועדי 

 מראש.

ישת  שעות, לפי דר   48למרות האמור לעיל, יזמין יו"ר ההנהלה את חבריה לישיבה, בתוך   .112

 לפחות מחברי הנהלה.  יו"ר מרצ, או דרישתם של שליש

ע"י יו"ר ההנהלה, אשר יקבע את סדר היום של הישיבה, יזמין את  כינוס ההנהלה יעשה   .113

והיוע  מרצ  דובר  ישיבותיה.  את  וינהל  הצורך(,  לפי  אחרים,  )ומוזמנים  ההנהלה  ץ  חברי 
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יוזמנו לישיבות ההנהלה דרך קבע. ראה יו"ר ההנהלה לנכון לעשות כן, הוא רשאי    המשפטי 

 ר הנהלה אחר.להעביר את ניהולה של ישיבת הנהלה או חלקה לחב

 הזמנת חברי ההנהלה ומוזמנים אחרים לישיבה תעשה בדואר אלקטרוני.  .114

 יו"ר ההנהלה יכין ויביא לאישור ההנהלה נוהל עבודה של ההנהלה.   .115

 ועדת כספים 

חברי מפלגה, שתכלול לפחות ח"כ או שר אחד מכהן.    7ההנהלה תמנה ועדת כספים בת   .116

בתחום   מקצועי  רקע  בעל  יהיה  הוועדה  לב יו"ר  בשים  ייבחרו  חבריה  ויתר  הכספים 

יוזמן דרך קבע   יציע את הרכב הוועדה להנהלה. מזכ"ל מרצ  יו"ר ההנהלה  לכישוריהם. 

 לישיבות הוועדה.

 חברים, בזמן פתיחת הישיבה.  3ישיבת הוועדה לא תתקיים אלא אם נכחו בה לפחות  .117

המזכ"ל וההנהלה תשקול  חבר הועידה זכאי להציע מועמדותו לחברות בועדת הכספים דרך   .118

 מועמדות זו טרם שתמנה את הוועדה. 

 תפקידי ועדת הכספים 

לידיעת   .119 אותו  ותביא  מרצ,  של  השנתי  התקציב  את  מרצ  מזכ"ל  עם  תכין  הכספים  ועדת 

 חברההנהלה לא יאוחר מהיום האחרון של חודש נובמבר בשנה הקודמת לשנת התקציב.  

 . התקציב  את לעיונו   לקבל  המפלגה"ל למזכ   לפנות יוכל מרצ  ועידת

 ועדת הכספים תקיים מעקב אחר ביצוע התקציב.  .120

הכספים תמסור להנהלה דו"חות עתיים וכן דו"חות מיוחדים, כפי שתמצא לנכון או  ועדת   .121

 כפי שתידרש ע"י ההנהלה. 

ועדת הכספים תפקח על תנאי העסקתם של העובדים במנגנון מרצ, על כל הקשור והנובע   .122

 מכך, לרבות קבלת עובדים לעבודה והפסקת העסקתם.

 הוק, ככל שהדבר יידרש לעבודתה.-ים אדוכן במומח   ביועץ המשפטיועדת הכספים תסתייע   .123

 

 מינית  הטרדה למניעת ועדה - 'ו

( "מינית  הטרדה   למניעת  חוק":  להלן )  1998-ח"התשנ ,  מינית  הטרדה  למניעת  החוק  ברוח .124

  כבודו   על   להגן   כדי ,  מינית  הטרדה  על  האיסור   את ,  מערכיה  כחלק ,  להדגיש  מבקשת  מרצ

 .  המינים  בין שוויון לקדם  וכדי,  פרטיותו ועל חירותו על, אדם של

 . מינית הד הטר למניעת בחוק כמשמעותן , זו בחוקה", התנכלות "ו"  מינית הטרדה" .125

חברים   .126 יהיו  בה  קבועה,  ועדה  תמנה  מרצ  הנהלת  השלישית,  מפלגה.    5בישיבתה  חברי 

יהיה לפחות חבר אחד בעל השכלה משפטית רלוונטית. ההנהלה תיתן דעה    הועדהבהרכב  

נשים,    להשתתפות של  הועדה  "  חבריבהרכב  )להלן:  צעירים  הגאה,  "(. הועדההקהילה 

חבר ועדה יימנע מניגוד עניינים ויפסול עצמו מהשתפות בהליכי  הועדה תתכנס לפי צורך.  

 בירור תלונה אשר עלולה להציבו בניגוד עניינים. 

בעלת היכרות    אחראית למניעת הטרדה מינית שתהיה   ם הועדה עבתיאום  המזכ"ל ימנה    .127

טובה עם החוק למניעת הטרדה מינית ועם הוראות תקנון מרצ, ובעלת מיומנות וניסיון  

 בבירור תלונות כאמור.  

משמשת  .128 שהיא  בעת  מרצ  מטעם  או  מרצ  במוסדות  נוסף  בתפקיד  תשמש  לא  האחראית 

 עניינים.   ותימנע מניגוד  המפלגה  בועידתחברות   למעטבתפקידה זה, 
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 הועדה  ידי על בירור

האחראית על מניעת הטרדה מינית תברר את התלונה בדרך שבה מורה הדין, בשינויים   .129

 המחויבים. מסקנותיה ימסרו לועדה. 

ות יתבררו בדלתיים סגורות, יהיו חסויות ופרטים לגביהן לא ימסרו לאף גורם שאינו  תלונ  .130

 צד להליך. חברי הועדה והאחראית יחתמו על התחייבות לסודיות.  

הועדה תהא רשאית להפעיל צעדי ביניים, בכללם הרחקת הנילון מפעילות במרצ )למעט   .131

שם הגנה על המתלוננת או לשם השתתפות בהצבעות( לתקופת הבירור, ככל שהדבר נחוץ ל

 יום.   14קיומו היעיל של הבירור, ולפרק זמן שלא יעלה על  

קיבלה הועדה למניעת הטרדה מינית את ממצאיה של האחראית למניעת הטרדה מינית,   .132

 ימים לשם גיבוש החלטותיה.    7תתכנס בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 הועדה תהא רשאית: .133

הוראות אר 133.1 המפלגה  למזכ"ל  נהלים,  לתת  וחידוד  הוראות  כגון: הפצת  גוניות 

הרחקת הנילון מהמתלונן, העברת סניף או תפקיד, הכל כדי למנוע את הישנות  

 המעשה של הטרדה מינית או התנכלות.  

 לנקוט כנגד הנילון בצעדים של אזהרה, התראה או נזיפה; 133.2

  ככל שהועדה מצאה את המקרה כחמור, בהסכמת המתלונן, תעביר הועדה לבית  133.3

הדין את מסקנות האחראית ואת המלצות הועדה, ואלו יהוו כתב קובלנה אשר  

 הוגש בפניו.  

 אי נקיטת צעד כלשהו.  133.4

ולמזכ"ל   .134 הנילון,  המתלונן,  לידיעת  ויובאו  ברבים  יפורסמו  לא  הועדה  של  מסקנותיה 

 ועברו מסקנות האחראית והמלצת הועדה בכתב לבית הדין. י  - לכךהמפלגה. ניתנה המלצה  

 

 יו"ר מרצ -' ז

ר להיות  יכש  - כנסת  -ר להיות חבריבראש מרצ יעמוד יו"ר מרצ. כל חבר מפלגה שהוא כש .135

 מועמד לכהונת יו"ר המפלגה.

יו"ר מרצ ייבחר לכהונה של ארבע שנים בבחירות אישיות ישירות וחשאיות. היה ובמהלך   .136

בחירות   יערכו  לכנסת,  בחירות אחת  יותר ממערכת  יתקיימו  היו"ר  של  לתפקיד  כהונתו 

משנתיים   תפחת  לא  הראש  יושב  שכהונת  ובלבד  השנייה,  הבחירות  מערכת  לפני  היו"ר 

 במועד הגשת רשימת המפלגה לכנסת במסגרת מערכת הבחירות השנייה. 

יו"ר מרצ יעמוד בראש רשימת מרצ לבחירות לכנסת, הוא יהיה דוברה הראשי של מרצ,  .137

 מבטא עמדותיה ומייצגה כלפי פנים וכלפי חוץ.

"ר מרצ יהיה רשאי לכנס את סיעת מרצ בכנסת, את הנהלת מרצ ואת ועידתה, את הצוות  יו .138

 המוניציפלי וכל מוסד של המפלגה, ולהעמיד על סדר יומם נושאים לדיון והצעות החלטה. 

נשיאות הועידה,   .139 יקבל דו"חות שוטפים מיו"ר הסיעה, מיו"ר ההנהלה, מיו"ר  יו"ר מרצ 

בהסתדרות, במוסדות הציוניים ובכל מוסד אחר על פעילותם, והוא  ומראשי נציגויות מרצ  

 רשאי לפנות אליהם בכל עניין.
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 מזכ"ל מרצ  -' ח

 תפקידי המזכ"ל 

 מזכ"ל המפלגה יבחר לתקופת כהונתה של הועידה.  .140

המזכ"ל יהיה אחראי לניהול המנגנון הארגוני, אדמיניסטרטיבי והכספי של המפלגה תוך   .141

 הפוליטי שלה. זיקה לסדר היום 

הסניפים,   .142 השטח,  לפעולת  אחראי  ויהיה  המפלגה,  של  השונים  הגופים  יפעיל  המזכ"ל 

 החטיבות והפורומים של המפלגה. 

 פי החלטות ההנהלה והועידה.   -המזכ"ל יפעל על .143

 מעת לעת, וכאשר יידרש לכך, המזכ"ל ימסור דו"ח על פעילותו להנהלה ולועידה.  .144

ימים    100מפלגה לכנסת אלא בחלוף רשימת היתמודד להמזכ"ל לא יכהן כחבר כנסת ולא  .145

 מיום סיום כהונתו.      

 עובדי מרצ -' ט

 עובדי מרצ 

 בינו לבין מרצ.  מעסיק- עובד מרצ לעניין זה הוא כל מי שמתקיימים יחסי עובד  .146

נהלי עבודה   .147 כפופים מבחינה ארגונית למזכ"ל מרצ, אשר רשאי לפרסם  יהיו  עובדי מרצ 

 מחייבים. 

 עובדים של מרצ בשכר, שאינם חברים בהנהלה מכוח תפקידם, לא יוכלו להיבחר להנהלה.  .148

 הצגת מועמדות לתפקיד נבחר

עובד מפלגה לא יציג מועמדות לאחד התפקידים המופיעים להלן אלא אם השעה את עצמו  .149

מעבודתו, ויצא לחופשה ללא שכר, לפני הצגת המועמדות ועד לאישור תוצאות הבחירות  

ועדת הבחירות. הוראה זו תחול על מועמדות לתפקידים הבאים: יו"ר מרצ, רשימת  בידי  

, נציג בהנהגת ההסתדרות  חברי הנהלת מרצמרצ לכנסת, מזכ"ל מרצ, יו"ר ועידת מרצ,  

הציונית, נציג הברית העולמית של מרצ, חברי הנהגת ההסתדרות, נציגים נבחרים בשלטון  

הפועל  -נציגות בהנהגת ומזכירות נעמת, נציגים בועדההסתדרות,  בועידתהמקומי, נציגים 

של ההסתדרות הציונית, יו"ר פורום הנשים, יו"ר חטיבת ותיקי מרצ, יו"ר צעירי מרצ, יו"ר  

 סניף, יו"ר פורום ראשי הסניפים. 

 הם: ינהצגת מועמדות פירושה אחד משלושת אלו לפי המוקדם מב .150

 ; רישום בפני ועדת הבחירות בדבר הצגת מועמדות 150.1

 משלוח מכתב או בקשה פומבית מחברי מרצ לתמוך במועמדות לתפקיד;  150.2

 הכרזה פומבית על הצגת מועמדות לתפקיד.  150.3

 הגבלת שימוש באמצעי ומתקני מרצ 

לא יעשה עובד מרצ כל שימוש במתקני מרצ, בציוד או במאגרי מידע של מרצ כדי לקדם  .151

במרצ. כמו כן לא ייעזר עובד בעובד  את מועמדותו או כל מועמדות אחרת לתפקיד כלשהו  

 אחר, כדי לקדם מועמדות כאמור. 
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כל מידע או סיוע אחר,  .152 מעובדים המציגים מועמדות, לקבל  כדי למנוע  לעיל  אין באמור 

 אותו מעמידה מרצ לרשות כל המועמדים. 

 סניפי מרצ  -' י

 הסניף הוא תא היסוד של המפלגה.  .153

 טריטוריאלית או סקטוריאלית. סניפים יפעלו על בסיס התאגדות  .154

 חבר מפלגה יכול להיות חבר בסניף אחד בלבד.  .155

הטריטוריאלי   .156 המצביעים    –בסניף  מספר  את  וישקלל  שיקבע  מדד  יהיה  הייצוג  מפתח 

מפתח הייצוג    –למפלגה בבחירות האחרונות לכנסת ומספר החברים, בסניף סקטוריאלי  

 יהיה מספר החברים המאוגדים בו בלבד. 

 יף הקמת הסנ

סניף מרצ הוא המסגרת הארגונית לפעילות מרצ בתחום הישוב או האזור שהוגדר לסניף,   .157

או לסקטור מסוים במרצ. הסניף יפעל להפצת עמדות מרצ בציבור הרחב, כמו גם בקרב 

פוליטית   ובפעילות  בהפגנות  בעצרות,  השתתפות  באמצעות  לרבות  ותומכיה,  מרצ  חברי 

שאים שהם ייחודיים לאזור, למקום הישוב או לסקטור  דומה ויקדם דיונים ציבוריים בנו

בהתאם  והנהגתה,  מרצ  מוסדות  עם  רציף  קשר  וקיום  פעולה  שיתוף  תוך  פועל.  הוא  בו 

 לעקרונות מרצ, מצעה והחלטות מוסדותיה. 

 במקום ישוב לא יקום ולא יפעל אלא סניף טריטוריאלי אחד של מרצ.  .158

 יוכלו להתארגן במסגרת סניף אזורי.    כל מספר סניפים טריטוריאליים החפצים בכך, .159

וסגירתו טעונים החלטה מאשרת של הנהלת מרצ, הרשאית   .160 יסודו של סניף סקטוריאלי 

 להתנות את אישורה  בתנאים.     

 מוסדות הסניף 

 חברי הסניף אסיפת 

 כוללת את כל חברי הסניף אשר שילמו את דמי החברות באותה שנה.  חברי הסניף אסיפת  .161

 .או על פי דרישת הנהלת הסניף , יו"ר הרשימה תכונס ע"י יו"ר הסניף חברי הסניף  אסיפת .162

, החלטותיה והצעותיה ימסרו ע"י יו"ר הסניף ליו"ר מרצ, ליו"ר  חברי הסניףסיכומי אסיפת   .163

 ההנהלה ולמזכ"ל.

 הנהלת הסניף  

חברים, בנוסף על החברים שמכהנים בה מכח תפקידם,  ותבחר ע"י    9ניף תמנה  הנהלת הס  .164

הסניף  שנים  חברי  לחמש  חשאיות  אחת  אישיות,  תהיינה  הסניף  להנהלת  הבחירות   .

 . וישירות

הנהלת הסניף תכונס לישיבות, לפי הצורך או לפי בקשת יו"ר הסניף או נציג של המפלגה   .165

                 .ברשות המקומית

הלת הסניף תכלול בין חבריה את יושב ראש הסניף, את מזכיר הסניף ואת נציגי מרצ הנ .166

 במועצת הרשות המקומית בישוב. 

בנוסף, תכלול הנהלת הסניף נציג חטיבת ותיקי הסניף, חטיבת הצעירים וחטיבת הנוער        .167

 ע"י גופים אלו.        ונציג סיעת מרצ בהסתדרות המרחבית כפי שיוחלט
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הסנ  .168 אד הנהלת  וועדות  קבועות  ועדות  מינוי  לרבות  הסניף,  פעילות  את  תנהל  הוק,  -יף 

 ותעקוב אחר ביצוע החלטות מוסדות הסניף. 

הנהלת הסניף תקבל דיווח מנציגי מרצ ברשות המקומית, מנציגיה המקומיים בהסתדרות,   .169

 מחברי הסניף שנבחרו כחברי הנהלת מרצ ומנציגיה בכל מוסד אחר. 

תתקבלנה ברוב קולות, ובמקרה של קולות שקולים, יכריע קולו של  החלטות הנהלת הסניף   .170

 יו"ר הסניף.

 הסניף והמזכיר         ו"רי 

תהיה   .171 והמזכיר  הסניף  יו"ר  שנים בחירת  לחמש  התפטר  אחת  כהונתו  ובמהלך  היה   .

הסניף   הנהלת  תבחר  תפקידו,  את  למלא  ממנו  נבצר  או  נפטר  או  הסניף,  יו"ר/מזכיר 

 יו"ר/מזכיר זמניים שיכהנו עד מועד סיום הכהונה.       

החלטות   .172 מרצ,  מוסדות  להחלטות  בהתאם  הסניף,  פעילות  על  מופקד  יהיה  הסניף  יו"ר 

 ות החוקה. הנהלת הסניף ומוסדותיו ובכפוף להורא

 מזכיר הסניף יהיה מופקד על פעילות הסניף, מן ההיבט הארגוני.  .173

המזכיר, את סדר היום של ישיבות הנהלת  ראש הרשימה ויו"ר הסניף יקבע, בהתייעצות עם   .174

 הסניף. 

יו"ר הסניף ינהל את ישיבות הנהלת הסניף ואת אסיפות החברים ובהעדרו ימלא המזכיר   .175

 את מקומו.

 

 רומים במרצחטיבות ופו - א"י

 חברות בחטיבה 

 חברי מרצ הינם חברים בחטיבות המפלגה מכוח חברותם במפלגה, בהתאם לפירוט להלן:  .176

 ומטה הינם חברים בחטיבת "נוער מרצ";  18חברי ותומכי המפלגה בני   176.1

 הינם חברים בחטיבת "צעירי מרצ"; 18-35חברי המפלגה בני  176.2

 . ב"ותיקי מרצ"ומעלה הינם חברים   65חברי המפלגה בני  176.3

 מוסדות דמוקרטיים 

כל חטיבה תקיים מוסדות דמוקרטיים ותערוך בחירות למוסדות אלה לכל הפחות אחת   .177

לחמש שנים, אולם יוכלו מוסדות החטיבה לקבוע פרקי זמן קצרים יותר לכהונת מוסדותיה  

 הנבחרים.

ון סיעת  סיעת מרצ בהסתדרות הכללית של העובדים בישראל, תפעל בהתאם להוראות תקנ  .178

 מרצ בהסתדרות, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי הסיעה, ובהתאם לחוקת ההסתדרות.           

הברית העולמית של המפלגה הינה תנועה ציונית עולמית המאגדת את סניפי וחברי מרצ  .179

 מישראל ומחוץ לישראל. 

י  הברית העולמית של המפלגה תפעל בהתאם להוראות חוקת הברית העולמית של מרצ כפ .180

שתעודכן מעת לעת על ידי מוסדות הברית העולמית של מרצ, במסגרתה יכול שתכללנה  

ודרך  סמכויותיהם  בחירתם,  דרך  הרכבם,  תפקידם,  הברית,  מוסדות  לעניין  הוראות 

 . פעולתם
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 צירי הברית העולמית של המפלגה ייקבעו בהתאם לחוקת הברית העולמית של המפלגה. .181

 פעילות החטיבות 

כת ליזום ולקיים פעילויות עבור חבריה; לאשר תקנון אשר יחייב את כל  כל חטיבה מוסמ .182

עוד אינם עומדים בסתירה לחוקת המפלגה; לקבוע עמדות החטיבה   כל  חברי החטיבה, 

בשם  לפעול  לה;  ומחוצה  המפלגה  במסגרת  לקידומן  ולפעול  היום  סדר  שעל  בנושאים 

נמנה על קבוצת הגיל הרלוונטית,  המפלגה בנושאים שיש בהם עניין מיוחד לציבור הכללי ה 

ובלבד שפעולה כזו לא תהיה בניגוד לעמדות המפלגה. פעולות השטח של החטיבה ידווחו  

 למזכ"ל בטרם ביצוען, לצורך תיאום ארגוני ופיקוח משפטי.

 אוטונומיה מנהלית ורעיונית 

       .כל חטיבה מוסמכת לנהל את ענייניה הפנימיים בצורה עצמאית .183

כל חטיבה עצמאית לקבוע עמדותיה בנושאים שעל סדר היום, ובלבד שלא יחרגו מעקרונות   .184

 היסוד של המפלגה וממצעה. 

ענייניה   .185 ניהול  אגב  יתעוררו  אשר  במחלוקות  להכריע  המוסמך  הגורם  הינו  הדין  בית 

אחר  לגוף  זו  סמכותו  להאציל  לנכון,  ימצא  אם  הדין,  בית  ויכול  חטיבה;  של  הפנימיים 

ה להכרעה במחלוקת מסוימת. בבואו להכריע במחלוקות פנימיות בחטיבה, יפסוק  במפלג

לחוקת    בית הדין על פי מסמכיה הפנימיים של החטיבה, כל עוד אלו אינם עומדים בסתירה

 פי האמור בחוקת המפלגה. -המפלגה מסמכים אלה יפורשו, וחוסרים בהם יושלמו, על

 פורומים 

חברי המפלגה, היוזמת ומקיימת פעילות בנושא מסוים או  פורום הינו קבוצת פעולה של   .186

 מבקשת להשפיע על עמדות המפלגה בנושא זה. 

כל מאה חברי מפלגה המעוניינים בכך, רשאים להקים פורום, באישור ההנהלה. קבוצה  .187

המבקשת להקים פורום תודיע על כך למזכ"ל המפלגה, בצירוף חתימות המבקשים. מזכ"ל  

להנהל יודיע  ההמפלגה  על  המפלגה  להת  שלאחר  בקשה  הקרובה  בישיבה  הפורום  קמת 

 קבלת ההודעה. 

 חברות בפורום 

 משהוקם פורום, זכאי כל חבר מפלגה, העומד בתנאי הסף של הפורום, להצטרף אליו.  .188

 סמכויות וזכויות פורום 

פורום מוסמך ליזום ולקיים פעילות בקרב חבריו; ליזום דיונים הנוגעים לתחום פעילותו   .189

המפלגה ובהנהלתה; להיות מיוצג ע"י משקיף בישיבות הנהלה בזמן שזו דנה בנושא    תבועיד

לתחום  מתוקף    הנוגע  בהנהלה  קבוע  נציג  לפורום  אין  באם  וזאת  הפורום,  של  פעילותו 

 תפקידו כמייצג אותו פורום. 

 ניהול פורום 

מוקרטית,  הפורום רשאי לנהל את ענייניו הפנימיים, כל עוד הוא שומר על דרך התנהלות ד .190

 בהתאם לחוקת המפלגה. ופועל
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 בחירת נציגי מרצ לרשות המקומית - ב"י

 החלטה על השתתפות בבחירות 

ההחלטה על השתתפות מרצ בבחירות למועצת הרשות המקומית ולראשה מסורה לסניף   .191

 מרצ במקום. 

או   .192 צוות הכרעות מוניציפאלי לקבל החלטה בדבר השתתפות  למרות האמור לעיל רשאי 

וכן במקרים מיוחדים לערוך שינויים ברשימת המפלגה  מניעת השתתפות מרצ בבחירות,  

 . , או לקבוע את הרשימהלמועצת הרשות המקומית כפי שנבחרה על ידי הסניף

 נוהל הבחירות בסניפים 

. ועדת הבחירות המרכזית של מרצ למועצה  מרצ  רשימת  מועמדי  את  יבחרו   הסניף  חברי .193

תקבע את נוהל הליכי הבחירה של מועמדי מרצ בבחירות למועצות הרשויות המקומיות  

(, ותפקח על הליכי הבחירה. הנוהל יימסר לועדת הבחירות  "הבחירות הפנימיות"  –)להלן  

ה יערכו כשמונה חודשים לפני  ככלל, הבחירות ליו"ר הרשימ של הסניף, אשר תפעל על פיו.

ועדת הבחירות רשאית בסניפים מסויימים לסטות  מליאת  ,  מועד הבחירות המוניציפאליות

זו לחברי    יערכו   הבחירות  .מהנחיה  ובחירות  הרשימה  לראש/ת  בחירות  סבבים:  בשני 

 . הרשימה הנוספים

הנוהל, אלא אם כן ועדת  הבחירות הפנימיות יערכו במתכונת אחת, בכל הסניפים, על פי  

 הבחירות אישרה לסניף מסוים, בכתב ומראש, לחרוג מן הנוהל, מטעמים שירשמו. 

בכל רשימת מועמדים של מרצ יהיה ייצוג הולם לשני המינים, כך שבכל שלושה מקומות   .194

ברשימה, לרבות ראשה, יהיה לפחות נציג אחד מכל מין. היה ולא תוגש מועמדות של נציג  

יודיע על כך יו"ר ועדת הבחירות המקומית ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית,    אחד המינים,

 על מנת לקבל את אישור הוועדה להרכבת הרשימה, ללא קיום הייצוג, כאמור. 

 מערכת הבחירות המקומית 

ב .195 בתיאום  ימונה  המקומי  הבחירות  לבין  מטה  הרשימה  יו"ר  המרכזי  ין  הבחירות  מטה 

 לרשויות המקומיות. 

יהיו בסתירה למצעמטה   .196 ואת מסריה, שלא  יקבע את מצע הרשימה  המקומי   הבחירות 

וינהל   המקומית,  הבחירות  במערכת  מרצ  של  העבודה  ותוכנית  הפעולה  דרכי  את  ויקבע 

 אותה, על כל היבטיה. 

צוות ההכרעות המוניציפלי יהיה רשאי להתערב ולהכריע במקרים של חילוקי דעות שאינם   .197

במסגרת   לישוב  במערכת ניתנים  הסניף  של  שהתנהלותו  חשש  יש  כאשר  וכן  הסניף, 

 הבחירות עלולה לפגוע במרצ. 

יו"ר מרצ, לאחר התייעצות עם מזכ"ל מרצ, ימנה מטה בחירות מרכזי לרשויות המקומיות,   .198

 ויו"ר למטה.

יו"ר מטה הבחירות המרכזי לרשויות המקומיות ומזכ"ל מרצ יקבעו, לאחר התייעצות עם  .199

 לכל סניף, לצורך השתתפות בבחירות.  ושיינתנ את התקציבים כל ראש רשימה, 

יו"ר מטה הבחירות המרכזי לרשויות המקומיות,   .200 צוות בקרה תקציבית, בראשות  יוקם 

ובהשתתפות יו"ר ועדת הכספים ומזכ"ל מרצ; אל הצוות יצורפו חברים נוספים, שיבחרו  

ויפקח יעקוב  התקציבית  הבקרה  צוות  הראשונים;  שלושת  ידי  החלטות    על  יישום  אחר 
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חלוקת התקציב ויקפיד כי הביצוע בפועל עומד במסגרת התקציב עליו הוחלט וכללי המנהל  

 התקין. 

 ראש רשימת המפלגה ברשות המקומית 

ראש רשימת המפלגה בבחירות לרשות המקומית יכהן, מכח תפקידו, כיו"ר הסיעה, ויעמוד   .201

הצי  אם  אלא  מוניציפליים,  בעניינים  מו"מ  כל  אחר  בראש  לבחור  לסניף  ו/או  לסיעה  ע 

 במקומו. 

 הצטרפות לקואליציה מקומית ופרישה ממנה 

הצטרפות רשימת מרצ לקואליציה, קבלת משרות ותפקידים ברשות המקומית וחתימת   .202

ידי ראש הסיעה במועצת הרשות, לאישור - הסכם קואליציוני, יעשו לאחר שתובא הצעה על

 הנהלת הסניף. 

הסכם   באם .203 וחתימת  משרות  קבלת  כאמור,  הצטרפות,  בעניין  דעות  חילוקי  יתגלעו 

 קואליציוני, בין הסיעה להנהלת הסניף, יועבר הנושא להכרעת צוות ההכרעות המוניציפלי.  

 האמור לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם במקרה של פרישה מקואליציה.  .204

 צוות הכרעות מוניציפלי 

 מתוכם שליש,חברים    7-9יכלול בין  ימונה על ידי ההנהלה והמוניציפאלי  ההכרעות  צוות   .205

קבע   ,לפחות דרך  יוזמן  מרצ  יועמ"ש  בשלטון המקומי.  ייצגו את מרצ  או  מייצגים  אשר 

 לישיבות הצוות.  

 הצוות יקבל החלטות בנושאים המוניציפליים המנויים להלן:  .206

לסע 206.1 בכפוף  יתמודדו  לעיל  192-191פים  יאישור,  בהם  אשר  הישובים  רשימת  של   ,

למועצות   ו/או  המקומיות  הרשויות  לראשי  בבחירות  מרצ  מטעם  מועמדים 

 המקומיות; 

 עם מפלגות, רשימות וסיעות אחרות בשלטון המקומי;   התמודדות משותפתאישור  206.2

ויק 206.3 ידון  היתר, את התועלת הציבורית  הצוות  בין  בל החלטותיו, תוך שהוא שוקל, 

 ;את סיכויי ההצלחהו ית שבהתמודדות והפוליט 

מהותית, אשר מקשה    (לא משפטית)   התערבות בסניף מרצ שנקלע למחלוקת פוליטית 206.4

 ; באופן ממשי על תפקודה התקין של מרצ, או פוגע בה פגיעה ממשית

על 206.5 המפלגה,  הנהלת  באישור  חדל  להחליט,  אשר  סניף  של  מוסדות  לתפקד,    פיזור 

 ;ולהחליט על קיום בחירות למוסדותיו למנות לו מוסדות זמניים

ההכרעותלפני קבלת   206.6 צוות  ישמע  ולאחר    החלטה,  בדבר,  הנוגעים  כל הצדדים  את 

 ; שקיבל החלטה, ימסור עליה לנוגעים בדבר וכן להנהלה

בות פניה של ההנהלה, לפי שיקול  פי פניות שיגיעו אליו, לר- צוות ההכרעות יפעל על 206.7

 ; דעתו

 ;צוות ההכרעות יכין נוהל עבודה, אשר יובא לאישור ההנהלה 206.8

 הנהלת המפלגה תיודע בהחלטות הצוות ותהיה רשאית לשנותן.  206.9
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 ועדת הבחירות  - ג"י

 סמכויות 

החוקה   .207 להוראות  בהתאם  במרצ,  פנימיות  בחירות  של  עריכתן  תוודא  הבחירות  ועדת 

 . מוסדותיהוהחלטות 

לכנסת,  .208 מרצ  מועמדי  מרצ,  יו"ר  הבאים:  למוסדות  הבחירות  את  תנהל  הבחירות  ועדת 

 . מזכ"ל מרצ, ועידת מרצ, נשיאות ועידת מרצ, יו"ר נשיאות ועידת מרצ, הנהלת מרצ

ביחס לכל מוסד אחר של מרצ לרבות: חטיבות   .209 על קיום בחירות  ועדת הבחירות תפקח 

המפלגה   סיעת  הלאומיים  המפלגה,  במוסדות  המפלגה  נציגי  ובנעמ"ת,  בהסתדרות 

)הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקונגרס הציוני וקק"ל( והכל בכפוף  

 . לתקנוני החטיבות, הסיעה בהסתדרות והברית העולמית של מרצ, בהתאמה

ל .210 המפלגה  ורשימת  סניף  הנהלת  חבר  הסניף,  מזכיר  סניף,  ליו"ר  הבחירות  מועצת לגבי 

 הרשות המקומית, תוכל ועדת הבחירות להחליט האם לנהל את הבחירות או לפקח עליהן.        

תנאים   .211 ההצבעה,  דרכי  את  הבחירות,  מועד  את  תקבע  הבחירות  להגשת  טכניים  ועדת 

 החלטות הועידה, ככל שניתנו.  ו מועמדות, הכל לפי הוראות חוקה זו 

של הבוחרים או של הנבחרים  מהותיים  שירות  כירות אינה מוסמכת לקבוע תנאי  ועדת הבח  .212

 בבחירות.                          

 מבלי לפגוע בכלליות האמור תבצע ועדת הבחירות את אלה:       .213

ואופן   213.1 נהלי הבחירות  את  ברבים מראש  ותפיץ  לבחירות  לוח הזמנים  את  תיקבע 

 ; ביצוען

 הכנת ספר הבוחרים;  213.2

 הכללה של חבר בספר הבוחרים; -בערעורים על הכללה או אידיון  213.3

 ;  רישום מועמדים 213.4

 אישור הצגת מועמדות;  213.5

מיקום קלפיות, מינוי  אופן ההצבעה המקוון ו/או  קביעת סדרי הבחירות ובכלל זה:   213.6

ופרסום נהלים בחירות מקוונותועדות קלפי  על קיום  לועידת    . עם זאת, החלטה 

 ; לרשימת המפלגה לכנסת או ליו"ר המפלגה, מחייבת את אישור הועידה המפלגה,

מקומיות   213.7 בחירות  ועדות  של  החלטות  קלפי,  ועדות  החלטות  על  בערעורים  דיון 

 ;והחלטות נוהל של ועדות בחירות מקומיות או ועדות בחירות אחרות

 ; דיון בערעורים על תוצאות הבחירות 213.8

 ; ןומינוית, שינוי הרכבן אישור הרכבן של ועדות בחירות מקומיו 213.9

 ;אישור בחירתו של מועמד יחיד שהוצע לתפקיד 213.10

   .אישור תוצאות הבחירות ופרסומן 213.11

 מינוי ומשך כהונה 

 ועידת מרצ תאשר את הרכב ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה של ועידה נבחרת חדשה. .214

 תקופת כהונתה של ועדת הבחירות תהיה עד בחירתה של ועדת בחירות חדשה.  .215
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חברים, ותקיים את דיוניה בלא פחות מארבעה חברים, שאחד מהם  9בחירות תמנה ועדת  .216

 הוא יו"ר הישיבה או ממלא מקום, שינהל את הישיבה. 

חדל אחד מחברי הוועדה, לכהן בה במהלך תקופת כהונתה, תאשר ועידת מרצ חבר אחר   .217

 לתפקיד שהתפנה. 

למעט בועידה, עובד במרצ, או נבחר בועדת הבחירות לא יכהן חבר המכהן במוסדות מרצ,  .218

 מטעמה. 

כלשהו   .219 נבחר  לתפקיד  מועמדות  להציג  הבחירות  ועדת  חבר  ליו"ר  החליט  החבר  יודיע 

 ידי. י על השעיית חברותו בוועדה באופן מ מזכ"ל  הוועדה ול

לתפקיד המונע ממנו להמשיך בכהונתו, או שנמנע ממנו להמשיך  נבחר או מונה חבר וועדה,   .220

 אחר, תיפסק חברותו. בתפקידו מטעם

 נהלי עבודה 

 ועדת הבחירות תקבע את נהלי עבודתה.   .221

יו"ר   .222 דעת  תכריע  שקולים,  בוועדה  הקולות  היו  קולות.  ברוב  יתקבלו  הוועדה  החלטות 

 הועדה, או דעת ממלא מקומו אם יו"ר הוועדה לא השתתף בישיבה. 

מטעמה,  .223 משנה  ועדות  חבריה  מקרב  למנות  רשאית  תהיה  הבחירות  את   ועדת  ולקבוע 

ועדת    סמכויותיהן  ואת סדרי עבודתן. על החלטותיהן לכלל חברי  ידווחו  ועדות המשנה 

 הבחירות. 

הוועדה תהיה רשאית ליתן הוראות מחייבות בכל עניין הקשור להכנת הליך בחירות, ניהולן   .224

 פי הוראותיה. -או הפיקוח עליהן, לכל גוף או נושא תפקיד במרצ, ואלו יפעלו על

 הוועדה תרשום סיכומי ישיבות ונוסחי החלטות מלאים שיישמרו במשרדי מזכ"ל מרצ. .225

 ערעורים ודיון נוסף 

דיון נוסף על החלטות ועדת הבחירות או ועדת משנה יערכו בפני ועדת הבחירות בהשתתפות   .226

 של לא פחות מחמישה , והחלטת הוועדה תהיה סופית. 

השתתפות של לא פחות  ועדת הבחירות, ויידונו ב   תוצאות הבחירות יובאו בפני   ערעורים על  .227

 .  חבריםחמישה  מ

על החלטת ועדת הבחירות בעניין ערעור על תוצאות הבחירות ניתן לערער בפני בית הדין   .228

 של מרצ.

 סמכויות ענישה 

ההתמודדות,   .229 כללי  את  הפר  מטעמו  אדם  או  מועמד  כי  תלונה  הבחירות  לועדת  נמסרה 

שאית הוועדה לזמן את המועמד, או את האדם מטעמו אשר נטען כלפיו כי הפר את כללי  ר

בתוך   לשימוע,  רשאית    24ההתמודדות,  כאמור.  התלונה,  את  קבלה  בו  מהמועד  שעות 

הוועדה לאחר דיון, בין אם הופיע בפניה המוזמן ובין אם לאו, להטיל עליו אחד או יותר  

 מאמצעי המשמעת המפורטים להלן: 

 ;תראה, ו/או פסילה של מועמדה -

 התנועה בגין הפרה של כללי ההתמודדות.   המלצה על העמדה לדין בפני בית הדין של -

 הוועדה רשאית לפרסם את החלטתה בדרך שתחליט.  .230
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 ועדת חוקה  - די"

 תפקידים וסמכויות 

מוסדות  ועדת החוקה תדון ותביא המלצות לשינוי החוקה של המפלגה, ביוזמתה, ביוזמת   .231

 המפלגה או על פי הצעות של חברי המפלגה. 

תהיה   .232 הוועדה  עבודתה.  לצורך  מקצוע  בעלי  של  בייעוץ  להיעזר  מוסמכת  החוקה  ועדת 

 רשאית לזמן לישיבותיה כל אדם, לפי העניין. 

 מינוי והמשך כהונה 

      .ע"י הועידה, בישיבתה הראשונהאושר  ועדת החוקה ת .233

 של ועדת חוקה חדשה, ע"י הועידה. אישורההחוקה היא עד לנתה של ועדת  תקופת כהו .234

 יהיו מוזמנים קבועים לישיבותיה.   מ"שוהיועחברים. מזכ"ל המפלגה    9ועדת החוקה תמנה   .235

בועדת החוקה לא יכהנו חברי כנסת, חברים המכהנים במוסד לביקורת, בועדת הבחירות,   .236

 או בבית הדין של המפלגה, ולא יכהנו בה עובדי המפלגה.

 יו"ר הוועדה יהיה אדם בעל השכלה משפטית.  .237

חדל אחד מחברי ועדת החוקה לכהן בה במהלך תקופת כהונתה, תבחר הנהלת המפלגה   .238

הקבוע   המינוי  יובא  בא  הועידה,  של  הבא  לכינוסה  עד  זמני,  במינוי  שהתפנה,  לתפקיד 

 לאישור. 

 פעולתה וסמכויותיה של ועדת החוקה 

 עבודתה ונהליה. ועדת החוקה תקבע את סדרי  .239

 יו"ר הוועדה אחראי לכינוסה, לקביעת סדר היום שלה ולניהול ישיבותיה.  .240

ועדת החוקה תדון ותביא את הצעותיה והמלצותיה לידיעת ההנהלה באמצעות יושב ראש  .241

 ההנהלה. 

עמדתה   .242 את  ולקבוע  והשלמות,  תיקונים  החוקה  מועדת  לבקש  רשאית  המפלגה  הנהלת 

 באשר להמלצות הוועדה. 

לא קיבלה ההנהלה את המלצות הוועדה, יוצגו שתי העמדות בפני ועידת המפלגה,  באם   .243

 כאשר עמדת הוועדה תוצג ראשונה ולאחריה עמדת ההנהלה. 

 נוהל הגשת הצעות מטעם חברי המפלגה 

הצעות חברים לתיקון החוקה תופקדנה במזכירות מזכ"ל המפלגה ותועברנה מיד לעיונו   .244

 של יו"ר ועדת החוקה. 

תיקבע   .245 אותו  מועד  עד  חברים  של  הצעות  המפלגה  מזכ"ל  למזכירות  להגיש  יהיה  ניתן 

 הוועדה. הצעות שתוגשנה לאחר חלוף מועד זה תובאנה לדיון במועד אחר. 

אימצה הוועדה הצעה שהוגשה לה, תוגש ההצעה מטעם ועדת החוקה, עם ציון שם מציע   .246

הווע תודיע  ההצעה,  את  לדחות  הוועדה  החליטה  דיחוי.       ההצעה.  ללא  למציע,  כך  על  דה 

של   חתימות  תוצגנה  אם  רק  לדיון  להעלותה  יהיה  ניתן  הצעה,  ועידה    30נדחתה  חברי 

ימים מיום הודעת הוועדה לחבר על  דחיית הצעתו. מסרה הוועדה    7התומכים בהצעה בתוך  
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  5עד    יום לפני יום כינוס הועידה, ניתן יהיה להציג את החתימות   14את החלטתה פחות מ  

 ימים לפני כינוס הועידה. 

ימים לפני כינוס הועידה, ליו"ר    5המועלות בועידה, תוגשנה בכתב עד הסתייגויות להצעות   .247

 הועידה וכן למזכירות מזכ"ל המפלגה. נשיאות 

 מניין חוקי 

חברים. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב    ארבעההמניין החוקי בישיבות ועדת החוקה הוא   .248

 בוועדה שקולים, תכריע דעת יו"ר הוועדה.   קולות. היו הקולות

 

 לביקורת המוסד - ט"ו

הכספיילביקורת    מוסדה .249 המשק  את  החשבונות,  בקר  ספרי  ואת  הנכסים  את  את י,  בחן 

עקוב אחר קיום  י ין בכל מוסדות המפלגה וסניפיה, וקיומם של טוהר המידות והמנהל התק 

 הערות דו"ח מבקר המדינה.

  מוסד של ה  וכהונת ידי הועידה. תקופת  -לביקורת ויו"ר המוסד לביקורת יאושרו על   מוסדה .250

לביקורת לא יהיה חבר בכל   מוסד. חבר ה ביקורת חדש  מוסדשל    ואישורא עד לולביקורת ה 

 מוסד מפלגתי, למעט הועידה. 

דו"ח  ילביקורת    מוסד ה .251 הפסח,  חג  לאחר  הראשונה  הועידה  בישיבת  לשנה,  אחת  מסור 

 מסכם על תוצאות הביקורת. 

 . ולביקורת במילוי תפקיד מוסדות המפלגה ורשויותיה יסייעו לכל מוסד  .252

למרותו של שום מוסד ממוסדות המפלגה לבד    ף לביקורת כפו  מוסד היה הילא    ובפעולת  .253

 מבית הדין. 

 מניין חוקי 

במוסדותיה    11ה  מנ ילביקורת    מוסדה .254 חברים  ו/או  המפלגה  עובדי  שאינם  חברים 

 המוסמכים )זולת הועידה( ו/או נציגים מטעמה במוסדות אחרים. 

ו  לביקורת לתפקיד המונע ממנו להמשיך בכהונתו ירא  מוסדנבחר או מונה אחד מחברי ה .255

 לביקורת.   מוסדאותו כאילו התפטר מחברותו ב

 חברים.   4לביקורת הוא  מוסדהמניין החוקי בישיבות ה .256

 

 בית הדין   - זט"

 מוסד שיפוטי עליון 

הצדק הטבעי,    בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של מרצ. בית הדין יהיה כפוף לכללי .257

 . ולמצע המפלגה לחוקת המפלגהלחוקי מדינת ישראל 

 מינוי ומשך כהונה 

 את יו"ר בית הדין ואת חבריו בישיבה הראשונה של ועידה נבחרת חדשה.  אשר ועידת מרצ ת .258

 של בית דין חדש. אישורות הדין היא עד לתקופת כהונתו של בי .259
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חברים שאינם חברים במוסדות מרצ, למעט הועידה, אינם עובדי מרצ   15בית הדין ימנה   .260

אותו כאילו התפטר  נבחר אחד מחברי בית הדין לתפקידים אלה, יראו  או נבחרים מטעמה.  

 מחברותו בבית הדין ביום היבחרו. 

יו"ר בית הדין, ממלא מקומו ולפחות שליש מחברי בית הדין יהיו בעלי השכלה משפטית,   .261

 לפחות שליש מבין חברי בית הדין יהיו נעדרי השכלה משפטית. 

חבר אחר    ועידת מרצ  תבחר חדל אחד מחברי בית הדין לכהן בו במהלך תקופת כהונתו   .262

       .קיד שהתפנהלתפ

 סמכויות שיפוט 

סמכות   הדין  ענייןייחודית  לבית  בכל  בעתירות  כל    לדון  על  מרצ,  לפעילות  הקשור 

לדון במחלוקות שבין חברי מרצ לבין עצמם, מוסמך  : בית הדין וסדותיה, נציגיה וחבריהמ

לד הוא  מוסמך  וכן  מרצ,  של  שונים  מוסדות  בין  במחלוקות  מרצ,  מוסדות  לבין  ון  בינם 

 בפירוש חוקת מרצ והכל יהיו כפופים להחלטותיו. 

בחירות    .263 תוצאות  על  בערעורים  לדון  הדין  בית  מוסמך  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 

קבלתם, וכן    - למוסדות מרצ ולגופים בהם מיוצגת מרצ, בערעורים על קבלת חברים או אי

 במוסד ממוסדות מרצ. בפניות בדבר הוצאת חברים ממרצ או הפסקת כהונתו של חבר 

ההתדיינות   .264 בהוצאות  חיוב  לרבות  אחרת,  החלטה  וכל  דין  פסק  ליתן  מוסמך  הדין  בית 

מניעה,   וצו  עשה  צו  לרבות  ביניים,  צווי  ליתן  וכן  התדיינות,  הוצאות  להבטחת  וערובה 

 ולנקוט בכל אמצעי משמעת על פי החוקה. 

 סופיות הדיון 

דבר, זולת אם נתן יו"ר בית הדין הרשאה בכתב החלטות בית הדין הן סופיות ואין אחריהן   .265

 דיון נוסף בהרכב גדול מזה שהכריע בעניין בדיון הראשון.   לקיום

 דיון נוסף 

צד להתדיינות, יו"ר המפלגה או מזכ"ל המפלגה רשאים להגיש בקשה לדיון נוסף. הבקשה  .266

 הדין או ההחלטה. יום מיום שנמסר למבקש העתק פסק    15תוגש ליו"ר בית הדין בכתב תוך  

אם מצא כי נושא הדיון הוא עקרוני  לקיום דיון נוסף  יו"ר בית הדין רשאי לקבל את הבקשה   .267

 או מנוגד להחלטה קודמת של בית הדין בעניין דומה. החלטת יו"ר בית הדין תהיה סופית.  

החליט יו"ר בית הדין על דיון נוסף, יקבע מותב מיוחד של בית הדין, שמספר חבריו לא   .268

 מהם לא ישבו במותב הראשון שדן בעניין.  3אשר   5-ופחת מי

 פניה לבית הדין 

כל חבר מפלגה או מוסד של מרצ יכול להגיש קובלנה לבית הדין כנגד חבר אחר או מוסד  .269

 במרצ בגין מעשה או מחדל המנוגדים:

 להוראות החוקה;  269.1

 להחלטת המוסדות המוסמכים של מרצ; 269.2

 שאינה הולמת כלפי חברו למפלגה. התנהגות  269.3
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כל מוסד ממוסדות מרצ הארציים או המקומיים או נושא תפקיד במרצ יהיה רשאי לפנות   .270

לבית הדין בבקשה להכריע לגבי חלוקת הסמכויות בינו ובין מוסד אחר או נושא תפקיד  

 אחר במרצ, ובלבד שקודם הפניה לבית הדין נעשה ניסיון ליישב את המחלוקת בהסכמה.

 סמכויות ענישה 

קבע בית הדין כי חבר מרצ פעל בניגוד לחוקת מרצ, או חוקי מדינת ישראל, רשאי בית הדין   .271

 להטיל עליו אחד או יותר מאמצעי המשמעת המפורטים להלן: 

 אזהרה;  -

 התראה;  -

 נזיפה;  -

 קנס כספי לטובת מרצ; -

 אחת;השעיה מחברות במרצ, לתקופה שתקבע ע"י בית הדין ושלא תעלה על שנה  -

 הדחה מתפקיד במרצ או מטעמה; -

        לתקופה שתקבע או לצמיתות. להורות על הפסקת חברות במרצ -

 בית הדין מוסמך שלא להטיל עונש אף אם מצא שהיה יסוד לקובלנה. .272

בית הדין יזמין לדיון בקובלנה את הקובל ואת החבר שנגדו הוגשה הקובלנה. בית הדין   .273

 מוסמך לדון חבר שלא בפניו אם החבר הוזמן ובחר שלא להופיע.      

 פעולת בית הדין 

 .  בית הדין יפעל בדרך הטובה והיעילה ביותר לדעתו לבירור ההליך שבפניו .274

בו .275 גורם  למנות  הסמכות  הדין  לבית  לנכוןנתונה  שימצא  ככל  באשר   , דק,  אותו  להנחות 

לנושאים אשר בדיקתם מתבקשת, לדרוש ממנו הבהרות ולאמץ את ממצאיו לאחר שנתן  

 לצדדים אפשרות הוגנת לטעון בעניין זה.  

 יו"ר בית הדין רשאי לדחות הליך על הסף אם לדעתו הוא חסר עילה או קנטרני.  .276

 החוקה תוגש בכתב להנהלת מרצ ולועידה. החלטה של בית הדין באשר לפירוש   .277

 מניין חוקי 

חברים, על פי קביעת יו"ר בית הדין. קבע יו"ר בית הדין    7או    5,  3מותב בית הדין יהיה בן   .278

 מותב שלא בהשתתפותו, יקבע גם את יו"ר המותב. 

 החלטות מותב של בית הדין יתקבלו ברוב דעות.  .279

וקה ישב בין מוסדות מרצ ואו בפירוש החבשבתו כדן במחלוקת שעיקרה חלוקת הסמכויות   .280

 שבעה מחבריו. בית הדין בהרכב של 

 סדרי דין 

הליך יפתח בהגשת עתירה או קובלנה שתוגש למזכירות בין הדין בכתב וצירוף אסמכתאות,   .281

 או בכל דרך אחרת שיקבע יו"ר בית הדין.      

ה רשאי לדון בעתירה  יורה המותב על אופן ניהולה. המותב יהי,  לא נדחתה העתירה על הסף .282

 גם על יסוד כתבי הטענות בלא דיון.

 .       התקיים דיון בפני בית הדין, ינוהל פרוטוקול .283
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בדרך של הוועדות חזותית    דיון בפני בית הדיןבנסיבות חריגות רשאי יו"ר בית  הדין להתיר   .284

 ולתת הוראות מתאימות לצורך קיום הדיון.  

 בית הדין לא יהיה כפוף  לדיני הראיות.   .285

 פסקי דין והחלטות בית הדין יכללו נימוקים בכתב, גם אם בתמצית.  .286

ע"י כל חברי    ,בין אם בחתימה ידנית ובין בחתימה אלקטרונית,  פסקי דין והחלטות יחתמו .287

לחתום יאשר בפני יו"ר המותב כי   אחד חברי ההרכב ההרכב לצד תאריך החתימה. נבצר מ

 הכתוב משקף את עמדתו ויראו בכך את חתימתו.  

יו"ר בית הדין או חבר שימונה על ידי יו"ר בית   –צווי ביניים יכולים להינתן על ידי דן יחיד   .288

 הדין, לדון בעניין ובלבד שיהיה משפטן.       

להורות  פרסום החלטה או    לחוקה, בית הדין רשאי להורות על אי   8על אף האמור בסעיף   .289

 .  על דרך פרסומה

 .ולמזכ"ל מרצ  העתק פסק הדין ו/או החלטה ישלח ליו"ר מרצ .290

 מניעת ניגוד עניינים וטענת פסלות 

 חבר בית הדין יימנע ממצב של ניגוד עניינים בעניין הנדון לפניו.  .291

שיש   בעל דין רשאי לבקש שחבר בית הדין יפסול עצמו מלישב בדיון אם קיימות נסיבות .292

בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול הדיון, ובלבד שטענה זו נטענה בהזדמנות  

 הראשונה ולפני העלאת כל טענה אחרת. 

ולפני   .293 לאלתר  הדין  בית  חבר  אותו  בה  יחליט  הדין,  בית  חבר  כנגד  פסלות  טענות  נטענה 

 שתינתן כל החלטה אחרת. 

רשאי בעל דין לערער. הערעור יידון בפני יו"ר בית  על החלטת חבר בית הדין בעניין פסלות  .294

 הדין או מותב של בית הדין, הכל כפי שיקבע יו"ר בית הדין. 

 אי אמון בבית הדין 

מכלל החברים בועידה.   66%ניתן להביע אי אמון בבית הדין בהחלטה של הועידה ברוב של   .295

 יו"ר בית הדין. מון בבית הדין, יתקיימו בחירות חדשות לקביעת הרכב ו אי א עהוב

 

 מעבר  הוראות ז"י

שנעשו .296 והתקנוןסעיפים  הלפי    החלטות  חוק  הלתו תחערב    םכנוסח  בחוקה  היו  י   וז   השל 

    בתוקף.
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 ת שעה והורא ח"י

 25-בחירת מועמדי מרצ לכנסת ה

. ככל שהבחירות יוקדמו  יבחרו על ידי כלל חברי המפלגה 25בחירת מועמדי מרצ לכנסת ה  .297

יום. הוראה זו תפקע ביום    32כשרה תקוצר ל  אבחוק הבחירות, תקופת הממועדן הקבוע  

 . 25הבחירות לכנסת ה  

 30.6.22תקופת אכשרה מקוצרת לבחירות לועידת מרצ שיתקיימו ביום 

  30.6.22לחוקה, בבחירות לועידת המפלגה שיתקיימו ביום  34-33למרות האמור בסעיפים  .298

או יחדשו התפקדות עד ,  1.5.22יום  עד  יוכלו לבחור ולהיבחר חברי מפלגה אשר יתפקדו  

לחברות    15.5.22יום   לזכאות  באשר  בחוקה  הקבועים  בתנאים  עומדים  שהם  ובלבד 

 . 1.7.22המפלגה. הוראה זו תפקע ביום 
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 1מינית הטרדה למניעת תקנון

  ובזכותו   בפרטיותו  בחירותו,  האדם,  בכבוד  הפוגעת  רחבה  חברתית  תופעה  הינה  מינית  הטרדה

  חברתיים   מאבקים  ובעקבות  ,1998-ח"התשנ  מינית   הטרדה  למניעת  החוק   נחקק  מאז  לשוויון.

  עבודה   מקומות  שאינם  כאלה  גם  שונים  ארגונים   על  כי  הציבורית  וההבנה  ההכרה  עלתה  רבים,

  נשים   של  רבים,  במקרים  להדרתן,  בפועל   הגורמת  זו   פסולה  תופעה  למיגור  לפעול   בחוק,  כהגדרתם

 מלא.  עצמי  ומימוש  קידום מהן  ומונעת  הציבורים המרחבים מן

  המפלגה   בהתאם,  אדם.  זכויות  למען  מתפשר  הבלתי  המאבק  את  דגלה  על  חרתה  מרצ  מפלגת

  תפקיד   ונושאי  נבחריה  על  ובפרט  חבריה,  כלל  על  יחול  אשר  מינית  הטרדה  למניעת  תקנון  מאמצת

   מטעמה.

 

 והתנכלות?   מינית הטרדה מהן א': חלק

 מהי הטרדה מינית?  .1

 והיא  המינים   בין   ובשוויון  בפרטיות  האדם,  בכבוד   הפוגעת   התנהגות   הינה  מינית  הטרדה )א(

  ועוולה   פלילית   עבירה  הינה   מינית  הטרדה   מינית.  הטרדה  למניעת  החוק   לפי  אסורה 

   החוק. לפי פיצוי בגינה לתבוע  שניתן

  רותצו  משש  אחת   היא   מינית   הטרדה  ,1998-התשנ"ח  מינית,  הטרדה  למניעת  החוק  לפי   )ב(

 הן:  ואלה   אסורות, התנהגות

 מיני;  אופי בעל  מעשה לביצוע  באיומים אדם סחיטת   (1)

 מגונה;  מעשה   (2) 

 הראה   ההצעות  מופנות  שאליו  שהאדם  אף  מיני  אופי  בעלות   חוזרות  הצעות   (3) 

  במקרים   עניין"  "חוסר  להראות   צורך  אין  ואולם  בהן;  מעוניין  שאינו  למטריד

 מינית;  הטרדה תיחשב זו שהתנהגות  כדי )ג( קטן בסעיף המפורטים

  שאליו   שהאדם  אף  אדם,  של  במיניותו  או   במינו  המתמקדת  חוזרת   התייחסויות   (4)

  "חוסר   להראות  צורך  אין  ואולם  בה;  מעוניין  שאינו  הראה  ההתנהגות  מופנית

  הטרדה  תיחשב   זו  שהתנהגות  כדי  )ג(  קטן   בסעיף  המפורטים  במקרים  עניין" 

 מינית; 

  לנטייתו   לרבות   אדם,   של  מיניותו  או  מינו  כלפי  משפילה   או   מבזה   התייחסות   (5)

 לאו;  אם ובין לו מפריע שהדבר  הראה הוא  אם בין אדם, של המינית

 שבהן   בנסיבות  במיניותו,  המתמקד  אדם  של  הקלטה  או  סרט  תצלום,  פרסום   (6)

  ואולם  ;לפרסום  הסכמתו  ניתנה  ולא  לבזותו,  או  האדם  את  להשפיל  עלול  הפרסום

  כי  הראה  אם  למפרסם  טובה   הגנה  זו  תהיה  זו,  פסקה  לפי  אזרחי  או  פלילי  בהליך

  ציבורי  עניין  בו  שיש  אמת  פרסום  או  כשרה  למטרה  או  לב  בתום  נעשה  הפרסום

 מטרתו;  השגת לשם הסביר מתחום חרג ולא

 
 גוברות.   החוקה הוראות  סתירה,  של ובמקרה החוקה  להוראות כפוף זה תקנון 1
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 ם,תצלו   של  שילוב  או  עריכה  גם  כוללים  –  הקלטה"  או  סרט  "תצלום,  כי  יובהר  זה  לעניין

 האדם; את לזהות שניתן באופן הקלטה או סרט

  מיני   אופי   בעלות   חוזרות  הצעות  (:4)-ו  ( 3)ב()  קטן  בסעיף   המנויים  המעשים  אם   )ג( 

 שמנוי   מי  כלפי  מופנים  אדם,  של  במיניותו  או  במינו  המתמקדות  חוזרות  והתייחסויות

  שאינו   הראה  אדם  שאותו  בלי  גם   מינית  הטרדה  מהווים  אלה  מעשים  שלהלן,  בפסקאות

 מעוניין:

 טרם   ואם  טיפול,  או  חינוך  תלות,  מרות,  יחסי  ניצול  תוך  –  ישע  לחסר  או  לקטין   (1)

 קטין;  אינו  שהמטריד  ובלבד  כאמור,  יחסים  ניצול  בלא  גם  –  שנים  15  לקטין  מלאו

 תלות  ניצול  תוך  –  רפואי-פארא  או  רפואי  בריאותי,   נפשי,  טיפול  במסגרת  –   למטופל   (2)

  א347  ףבסעי  כהגדרתו  –  נפשי"  "טיפול  זו,  משנה  בפסקת  במטפל;  ופלהמט  של

 העונשין;   לחוק

 מרות  ניצול   תוך  –  שירות  במסגרת  בשירות   ולאדם  עבודה,  יחסי   במסגרת  –  לעובד   (3)

 בשירות;  או עבודה  ביחסי

 בלימודים;  מרות  יחסי ניצול תוך – קטין שאינו י"ד, או י"ג  י"ב, בכיתה לתלמיד   (4)

 מקצועית  או  דתית  עיונית,  השכלה  המקנה  במוסד  הלומד  לסטודנט,  או  לתלמיד   (5)

 בלימודים;  מרות יחסי ניצול  תוך –  לבוגרים

 כמשתקמים   המועסקים  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות   בחוק  כהגדרתם  למשתקם   (6)

  מרות   יחסי  ניצול  תוך  –  תעסוקה  במסגרת  ,2007- התשס"ז  שעה(,  )הוראת

 תלות; ניצול  או עסוקה בת

  או   דת  כהן   של  ייעוץ  או   הדרכה  במסגרת  תלות,  או   מרות   יחסי   ניצול   תוך   –   לאדם   (7)

  סגולות   כבעל  עצמו  את  המציג  או  הידוע  אדם  של  או  דת  כהן  להיות  שמתחזה  מי  של

 מיוחדות;  רוחניות

 לרעה   שימוש  ותוך   אליו  בקשר  או  תפקידו  במילוי  הציבור  עובד  של   מצדו  לאדם,   (8)

  זו,  בפסקה  הציבור;  בעובד  האדם  של   תלות  או  מרות  יחסי  ניצול   תוך  –  בסמכותו 

 העונשין;  לחוק כד34 בסעיף כהגדרתו – הציבור"   "עובד

 תלות;  או מרות  יחסי ניצול תוך – מוגן במפעל המועסק מוגבלות עם לאדם   (9)

  העניין   חוסר  את  לפונה  ברור  באופן  שמבהירה  בהתנהגות  ובין  במילים  בין  מראים  עניין  חוסר

 בהצעתו. 

 מהי התנכלות?  .2

  בתביעה,   או  בתלונה  או  מינית,  בהטרדה  שמקורה  שהוא  סוג  מכל  פגיעה  היא  התנכלות

 כאמור.  התנכלות על או  מינית  הטרדה על  שהוגשו

 מהי הטרדה מינית אשר תטופל על ידי מרצ? .3

  המקרים  באחד  מרצ,  םמטע  נבחר  או  מרצ  חבר  ביצע  אשר  מינית  בהטרדה  עוסק  זה  תקנון 

 הבאים: 

 מרצ;  פעילות במסגרת  (1)

 מרצ; חבר  שאינו מי כנגד גם זה, תפקידו ניצול  תוך או מרצ  מטעם תפקידו  במסגרת  (2)
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 במפלגה.  מתפקידו   הנובעת  מרות ניצול  תוך  (3)

 

 והתנכלות מינית הטרדה של התוצאות ב': חלק

 הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות  .4

 –  מהוות והתנכלות מינית  הטרדה

 במשטרה; תלונה  להגיש  ניתן ובשלה  קנס, או מאסר עונש בצדה שקבוע תיפליל עבירה   (1)

  תביעה; להגיש ניתן שבשלה אזרחית, עוולה  (2)

הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת במרצ, ותלונה בגינה תבורר לפי הוראות תקנון   .5

 המפלגה.   חוקתזה והוראות  

 

 והתנכלות  מינית הטרדה למניעת  מרצ מדיניות ג': חלק

האדם,   .6 בכבוד  הפוגעת  חוקית  בלתי  התנהגות  מהוות  מיני  רקע  על  והתנכלות  מינית  הטרדה 

 בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את ערכי מרצ; 

  כל   ולעשות  והתנכלות  מינית   הטרדה  של   ממעשים  להימנע  חבריה  מכל  דורשת  מרצ  )א(

 הטרדה   בלא  מפלגתית  סביבה  ליצור  כדי  והכול  כאמור,  מעשים  למנוע  כדי  שביכולתם

 והתנכלות.  מינית 

 הטרדה  במניעת  ומוביל  פעיל  חלק  ליטול  מטעמה  תפקיד  ובעלי  נבחריה   מכל  דורשת  מרצ  )ב(

 והתנכלות.  מינית 

  והסברה   הדרכה  בפעולות  להשתתף  מטעמה   תפקיד  ובעלי  נבחריה  מכל  דורשת  מרצ   )ג(

   ומניעתן; והתנכלות מינית הטרדה  איסור בדבר הנעשות 

מרצ הקימה ועדה למניעת הטרדה מינית אשר תפקידיה למנות אחראית למניעת הטרדה מינית,   .7

אשר תטפל בתלונות על הטרדה מינית, וכן לקבל את מסקנות האחראית ולגבש המלצות. שמה  

פלגה  של האחראית למניעת הטרדה מינית ופרטי יצירת הקשר איתה יפורסמו בכל עת באתר המ

 במקום ברור ונגיש.  

 

 לך?  התנכלו אם או  מינית הוטרדת אם  לעשות מה ד': חלק

האדם   -  אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו שלוש אפשרויות .8

 יכול לבחור אם לנקוט באחת או יותר מבין האפשרויות האלה: 

 המפלגה   בפעילות  התבצעה  ההתנכלות   או  ההטרדה  אם  מרצ:  באחריות  טיפול   (1)

   ;במרצ לאחראית תלונה  להגיש יכול   הנפגע  ,3 בסעיף שפורטו בנסיבות

 במשטרה;  תלונה להגיש  יכול הנפגע  פלילי: הליך   (2)

 המשפט. בבית תביעה להגיש יכול הנפגע :אזרחי הליך   (3)
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 הועדה בפני  במרצ תלונה הליך ה': חלק

 מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?  .9

  בעל   או   מרצ   מטעם   מועמד   מרצ,  מטעם   נבחר   אחר,  מרצ  חבר  כי   שטוען   מרצ   עובד  או   חבר

 . לו התנכל  או מינית אותו הטריד מרצ מטעם תפקיד

 מתלוננים? לפני מי  .10

   .מינית הטרדה  למניעת לאחראית להגיש  יש תלונה  )א(

  אישית   נגיעה  בעלת  שהיא  או  הנילון(  –  )להלן  עליו  שמתלוננים  האדם  היא  האחראית  אם  )ב(

  לאחראי   האחראית,  של  מקומה  לממלא  התלונה  תוגש  בה,  למעורבים  או  התלונה  לנושא

   .מינית הטרדה  למניעת לוועדה – ובהעדרם אחר,

   אופן הגשת התלונה .11

 . לאחראית  פה בעל  או בכתב  תלונה  להגיש ניתן  )א(

 –  פה  בעל תלונה הוגשה  )ב(

 האלה:  הפרטים  את תציין אפשר  ואם התלונה, תוכן את  האחראית תרשום   (1)

  מרות   תלות,  יחסי  ביניהם  מתקיימים  והאם   במקרה  המעורבים  זהות   )א(

 ישנם;  אם עדים,  זהות וכן  וכדומה,

 האירוע;  מקום   )ב(

 האירוע;   מועד    )ג(

 לו;   מפריעה  שההתנהגות   למטריד   הראה  המוטרד   אם  לרבות  המקרה,  תיאור     )ד(

  כדי   האחראית  של  הרישום  על  יחתום  מטעמו  התלונה  את  שמגיש  מי  או  המתלונן   (2)

 הדברים; תוכן את לאשר

 החתום.  מהרישום עותק למתלונן תמסור האחראית   (3)

 בירור התלונה  .12

 –  ת האחראי  ידי על תלונה  התקבלה  )א(

 התנכלות;   או מינית   בהטרדה הטיפול לדרכי באשר המתלונן  את יידעת   (1)

 ואת   הנילון  את   המתלונן,  את  שמעת  השאר,  בין  כך,  ולצורך  התלונה  לבירור  פעלת   (2)

 התלונה. בעניין אליו שהגיע מידע כל בדוקתו ישנם,  אם העדים,

  או   התלונה  לנושא  אישית  נגיעה  תבעל  איה   אם  תלונה  בבירור  טפלת  לא  תאחראי  ב()

 בה.  למעורבים

  לועדה   או  אחר  לאחראי  הבירור  את  עבירת   כאמור  אישית  נגיעה  תבעל   אישה  תאחראי   )ג(

 המקרה;  לבירור תאחראי תמנה שזו מנת על  מינית הטרדה למניעת

  ועדים  הנילון   המתלונן,   של  ופרטיותם   כבודם   על   מרבית   הגנה  תוך   ייעשה   תלונה   בירור   )ה(

 –  השאר  ובין אחרים,

 חייב   הוא  כן   אם  אלא   התלונה  בירור   במהלך  אליו  שהגיע   מידע   ת אחראי  גלהת  לא   (1)

 דין; לפי או עצמו   הבירור לשם כן לעשות
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  ולא  לנילון, קשור שאינו מתלונן של המיני לעבר בקשר שאלות תאחראי שאלת לא   (2)

  יחול  לא  זו  בפסקה  האמור  כאמור;  המתלונן  של  המיני  עברו  על  במידע  תחשבת

  בלתי   עוול   ייגרם  כאמור,  תחשבת  או  שאלות  שאלת  לא  שאם  הסבור   תהאחראי  אם

 לנילון;  לתיקון  ניתן

 ופרטיותם   כבודם  על   לשמור   התלונה   בבירור  המעורבים   כלל  את  נחה ת   תהאחראי   (3)

  על   אלא  התלונה,  בירור  במהלך  אליהם  שהגיע  מידע  כל  לגלות  ולא  הצדדים  כל  של

 דין.  פי

 כתוצאה   במפלגה,  בפעילותו  פגיעה  מפני  תלונה,ה  בירור  במהלך  המתלונן,  על  תגן   מרצ   )ו(

 השאר  בין  התלונה;  בירור  את  לשבש  כדי  בה  שיש  אחרת  פגיעה  מפני  או  התלונה  מהגשת

 בנסיבות   נכון  לה  שנראה  וככל  האפשר,  ככל  מהמתלונן,  הנילון  להרחקת  מרצ  תפעל

 םביני   הוראות  ליתן  רשאית   מינית   הטרדה   למניעת  הועדה  תהיה  כך  לצורך   העניין. 

 הבירור  לתקופת  בכלל  מפעילות  או  מסוימת  מפלגתית  מפעילות  חבר  של  השעייתו  לרבות

 יום.   14  על יעלה  שלא זמן ולפרק

  התלונה   בירור  של   בכתב  סיכום  דיחוי,  בלא   ת האחראי  גישת   התלונה   בירור   בתום   )ז(

 מינית.   הטרדה למניעת  הועדה לידי ומסקנותיו

  התנכלות   או   מינית  הטרדה  של  מקרה  על  מטעמה,  תפקיד  בעל  לכל  או   למפלגה   נודע  )ח( 

 מתלונתו,   בו  חזר  שהמתלונן  או  תלונה  הוגשה  ולא  ,3  בסעיף  האמור  במסגרת  במרצ,

 מטעמה   התפקיד  בעלי   כלל  את  מרצ  מנחה  זה  לעניין  ;תאחראי  של   לבירור  המקרה   יועבר

 ה הטרד  למניעת  תהאחראי  לידי  לידיעתם  שהגיע  מינית  הטרדה   על  מידע  כל  להעביר 

 כאמור,   מקרה   על   ת לאחראי  נודע   או   ת אחראי  של  לבירור  כאמור   מקרה   הועבר  מינית; 

 זה,   סעיף  הוראות  כל  לפי  המקרה  אודות  על  בירור  האפשר,  ככל  ,תהאחראי  קייםת

 החזרה   סיבת  את  גם  בררת  מתלונתו,   בו  חזר   המתלונן  ואם  המחויבים,  בשינויים

 מהתלונה. 

  בערעור מיניות בהטרדות לטיפול  הועדה החלטת  על לערער הזכות לנילון ו/או   למתלונן )ט(

   מרצ. של  הדין לבית

  לטיפול  הוועדה  פניית  תידון  משמעתית,  בסנקציה  הדין  ביתל  לפנות  החלטה  של  במקרה

 במשותף.  מהצדדים מי של וערעורו  מיניות בהטרדות

 הועדה למניעת הטרדה מינית .13

  כמפורט  המלצותיה  גיבוש   לשם  ימים   7  על   יעלה  שלא  זמן  פרק  בתוך  תתכנס  הועדה   )א(

 להלן.  14 בסעיף

  המתלונן,  של  ופרטיותם  כבודם  על  מרבית  הגנה  תוך  ייעשה הוועדה   המלצות  גיבוש    )ב(

 במהלך   אליהם   שהגיע  מידע   כל  הועדה  חברי   יגלו   לא  השאר  ובין   אחרים,  ועדים  הנילון 

 לוועדה.  מחוץ גורם לאף ההמלצות  גיבוש

  בהליכי   מהשתפות  עצמו  יפסול  הצורך  ובמידת  ההמלצות  בגיבוש  עניינים  מניגוד  יימנע  ועדה  חבר  )ג(

  יותר   עצמם  פסלו  תלונה  ובבירור  במידה  מינית.   הטרדה  למניעת  בתקנון  המפורטים  תלונה  בירור

  מ"מ   שיאתר הפסילות,   בדבר   מרצ  הנהלת  יו"ר  את  הקבועה  הועדה   תעדכן  קבועה,  ועדה  חברי משני

 בלבד. הנקודתית  לתלונה  הקבועה הוועדה חברי את להחליף
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 : דה מינית או התנכלותבמקרה של הטרועדה טיפול ה .14

נהלים,   (1) וחידוד  הוראות  הפצת  כגון:  ארגוניות  הוראות  המפלגה  למזכ"ל  לתת 

הישנות   את  למנוע  כדי  הכל  תפקיד,  או  סניף  העברת  מהמתלונן,  הנילון  הרחקת 

 המעשה של הטרדה מינית או התנכלות.  

 .לנקוט כנגד הנילון בצעדים של אזהרה, התראה או נזיפה (2)

ככל שהועדה מצאה את המקרה כחמור, בהסכמת המתלונן, תעביר הועדה לבית   (3)

יהוו כתב קובלנה אשר   ואלו  הועדה,  הדין את מסקנות האחראית ואת המלצות 

 הוגש בפניו.  

 אי נקיטת צעד כלשהו.  (4)

מסקנותיה של הועדה לא יפורסמו ברבים ויובאו לידיעת המתלונן, הנילון, ולמזכ"ל המפלגה. ניתנה  

 יועברו מסקנות האחראית והמלצת הועדה בכתב לבית הדין. -ה לכך המלצ

 


