
 2022פברואר  –הועידה החוקתית  –מסמך סיכום לפעילות ועדת חוקה 

 מרצ שלום רב,  ועידתחברי 

 עדכן את חוקת מרצ החודשים האחרונים פעלה ועדת חוקה על מנת ל  בארבעת

   ולהכין את הדיונים לקראת הועידה החוקתית.

 ':התחדשות פרוצדוראלית'באופן פעולתה ביקשה הועדה לקדם תהליכים של  

להש  וילאפשר למפלגה  נהלים  ולקדם תהליכים  ל  ומוסדות  מנגנונים ארכאיים, 

לימינו  שיאפשרו למפלגה לממש את מטרותיה באופן מותאם  – בעיקר    . יותר 

  -   וגם  פרוצדוראליותהגברת הנגישות למעורבות מפלגתית, הפחתת מורכבויות  

ולקראת  המאפשרת גמישות,  צעה לאסדרה בנוגע לשיטת הבחירות הפנימיות  ה

 פריימריז לכלל חברי המפלגה.  – באותה הבחירות 

ותקנון.    הצעות לתיקוני חוקהלועדה    להציע  'ול קוראקהפצנו 'בחודש אוקטובר  

ואני מודה למגישי ההצעות על   התקבלו בוועדהמפורטות  הצעות    30-מעל ל

, ולאחר ביקש לתרום מניסיונובין היתר גם המכון הישראלי לדמוקרטיה    .פעילותם

הנוגעים  הציג בפני הועדה את    -שנענה בחיוב   להתחדשות בתהליכי  מחקריו 

המוצג   חכללנו בנוסוועדה  שנשלחו לחלק מההצעות    .הדמוקרטיה המפלגתיים

 ן לקחנו את הרעיון שהובע בהן וערכנו אותאחרות  הצעות  מ  .כלשונן  –  לפניכם

 לדחות.נאלצנו  בנוסח אחר, וחלק מההצעות   חוקהלתוך ה

מהלך   ,היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד אורי הברמן  קידם  , לבקשתנו,במקביל 

"חוקת   -שיקרא מעתה    לכדי מסמך אחד שילוב בין חוקת מרצ ותקנון מרצשל  

ועיבדהחוקה  הועדת    מרצ". המשולב  ערכה  המסמך  את   ,את  לתוכו  ושילבה 

  מוצג לפניכם.אישור הועידה ל  ובאההצעות שהתקבלו. הנוסח השלם המ

 : המונחת לפניכםהנקודות העיקריות בהצעה 

המפלגה   .1 וליו"ר  לכנסת  המפלגה  לרשימת  הבחירות  התקיימו    –שיטת 

דיונים רבים בועדת החוקה סביב הצעות רבות הנוגעות לשיטת הבחירות. 

מערכות בחירות רצופות אנו מכירים באפשרות ובצורך להשאיר    4לאחר  

גמישות לועידה לשנות את שיטת הבחירות בהתאם לנסיבות. עם זאת,  

ה לכנסת  הקרובות  ל,  25- לבחירות  ממליצה  החוקה  את ועדת  בחור 

גה לכנסת ואת יו"ר המפלגה באמצעות פריימריז בין כלל  רשימת המפל 

מידי מערכת   שונות  הועידה תוכל לקבל החלטות עתידיות  חברי המפלגה.

ימשך   על ידי הועידה,  ככל שלא תתקבל החלטה אחרתבחירות לכנסת.  

 . חול במערכת הבחירות הקודמת לאותה עתיההסדר ש



המועדים   ריך אתמוצע להאבמטרה לאפשר הצטרפות רחבה למפלגה,   .2

ליום   עד  למפלגה  ליום    1/5/2022להתפקדות  עד  חברות  ולחידוש 

15/5/2022 . 

את הוראת השעה שהייתה נהוגה בפריימריז    קבעגם ממליצה ל הוועדה   .3

ל  2019של   ייצוג  הבטחת  בעבר ולהוסיף  בכנסת  כיהן  שלא  מועמד 

 בחמישייה הראשונה. 

ההצבעה. בשלב זה לא כללנו פירוט שיטות  התקבלו הצעות רבות לעניין   .4

ואנו ממליצים שועדת הבחירות תדון   בחוקה  זה  בהצעות בעתיד  מסוג 

 ותביא את המלצותיה לועידה.  שיטות ההצבעהל

באישור   .5 רק  אך  מטעמה,  משנה  ועדות  להקים  רשאית  הבחירות  ועדת 

 מליאת הוועדה. 

)או מעורבות מפלגתית גם למתגוררים בפריפריה,  כחלק מהרצון לאפשר   .6

בריאותיים(   משברים  עם  בחוקה  –התמודדות  את במפורש    הסדרנו 

)על    כינוס המוסדות השונים גם באמצעות היוועדות חזותיתהאפשרות ל

, ואנו מתאימים בכך את החוקה  אף שמדובר בנוהל המתקיים כבר בפועל 

המשתנה ל כ .  (למציאות  אפשרות  גם  כאשר ללנו  אינטרנטיות,  הצבעות 

לכנסתב הרשימה  לבחירת  לועידה,נוגע  אישור   ,  ידרש  המפלגה  וליו"ר 

 על ידי הועידה.  ההצבעה ז  אופןנוסף ל 

והמעורבים   .7 הפעילים  החברים  מספר  לאור  בפעילות בפועל  בנוסף, 

לאור  הועידה וכן  לפריימריז  ,  הבחירות  שיטת  הצעה    –העברת  מוצגת 

 נקודה זו מוצגת כחלופה להצבעה.איש.    800- גודל הועידה ללצמצם את  

סנקציות כלפי חברי הועידה והוועדה בחרה שלא  כלול  הצעות לנשלחו  

 לקדם סנקציות מסוג זה. 

הסדרת המניעה והטיפול בהטרדות מיניות במסגרת המפלגה באמצעות  .8

לחוקה, והוועדה ממליצה לועידה לאשר את הפרק    בנושאפרק  הוספת  

 החדש. 

 הוספת ייצוג בהנהלה ליו"ר נשיאות הועידה.  .9

נוסף החצי ה ו מחבריה יבחרו ע"י הועידה,    מחציתההנהלה תורכב כך ש  .10

 . יכלול את ממלאי התפקידים

 

 

 



 הוספת ייצוג בועידה ליו"ר בית הדין.  .11

בועידה   .12 ייצוג  את   –   החלוצההסתדרות  ל הוספת  המרכז  בגוף  מדובר 

הכחולות מהתנועות  הבוגרים  העובד   תנועות  הנוער  הצעיר,  )השומר 

העולים( ומחנות  אלו  .  והלומד  ערכית    ותבעלתנועות  פוליטית,  זיקה 

ההדדית  והמחוייבות  הזיקה  בעיגון  ערך  רואים  ואנו  למפלגה,  וחברתית 

 אלו.  תנועותבועידה ל 2%באמצעות ייצוג של 

צ ייבחר לכהונה של ארבע שנים. היה ובמהלך כהונתו של היו"ר יו"ר מר .13

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

לפני מערכת הבחירות השנייה, ובלבד שכהונת יושב הראש לא תפחת 

 . משנתיים

בשני סבבים: בחירות לראש/ת  יערכולרשימות המוניציפאליות  הבחירות .14

הנוספים  הרשימה  לחברי  ובחירות  הרשימה    .הרשימה  ליו"ר  הבחירות 

   יערכו כשמונה חודשים לפני מועד הבחירות המוניציפאליות.

 . יו"ר הסניףשמש כ ביטול האיסור על חבר מועצה ל .15

חבר במועצת רשות מקומית אשר התמודד ברשימה שאינה סיעת בת  .16

 –  נה סיעת בת של מפלגה אחרת המיוצגת בכנסתשל מרצ, ובלבד שאינ 

שנים    3ינו חבר מפלגת מרצ  יכהן בועידה מתוקף תפקידו רק במקרה שה

 .לפחות

לבחון    אלו הם השינויים המרכזיים, ואני מפנה אתכם לנוסח המלא של החוקה

באופן מפורט.   השינויים  ליועמ"ש את  חוקה,  ועדת  לחברי  להודות  ,  אני מבקש 

 ולמזכ"ל על הפעילות המשותפת בחודשים האחרונים. 

 בברכה, 

 תום דרומי חכים, עו"ד 

 יו"ר ועדת חוקה 


