
  חתימות 30הצעות שלא נתמכו על ידי ועדת החוקה והוגשו בצירוף  -חלק ה 

 אורי כנרותהצעת 

 

 2022תיקון החוקה והתקנון לגבי אופן ביצוע בחירת יו"ר ורשימת מרצ לכנסת, פברואר 

 

 חוקה ועדת להצעת 138.1 סעיף יתווסף

 

 חדש נוסח

  .או דירוג, כמפורט בנספחיו"ר מרצ ת/יבחר בשיטת ניקוד, אישור 

 

 לחוקה 300 סעיף ווסףית

      

 חדש נוסח

 .שיטת בחירת הרשימה לכנסת: הבחירות יבוצעו בשיטת "בחירה בין נבחרות", כמפורט בנספח
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 שינוי שיטת הבחירות הפנימיות -נספח 

 כללי

יבחרו את יו"ר הרשימה בשיטת הניקוד, אישור  המצביעיםבמסמך זה הצעה לבחירות פנימיות המותאמת למפלגת מרצ. בבחירות אלו 

 ואילך( מתוך מבחר "נבחרות", בשיטת הניקוד. 2או דירוג ואת הרשימה לכנסת )מקומות 

 תנאי השתתפות בהצבעה, תנאי מועמדּות

 כמוגדר בחוקה ובתקנון.

 שלב ראשון: בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה

 לכל אחת ואחד מהמועמדות יינתן ציון לפי השאלה הבאה והתשובות שבטבלה: Score Voting.(1הבחירות יבוצעו בשיטת הניקוד )

 : עד כמה מתאים לך שהמועמד/ת י/תהיה יו"ר המפלגה?שאלה

 ממש מעולה! 2

 אשמח 1

 בסדר עבורי * 0

 עדיף שלא -1

 ממש לא! -2

 "בסדר עבורי" תהיה ברירת המחדל.* 

 המועמד/ת עם סך הציונים הגבוה ביותר י/תהיה יו"ר המפלגה. במקרה של שוויון )סיכוי קטן מאוד( תבוצע הגרלה.

 לרשימה לבחירות המיועדות, ר"ליו הבחירות בעת נוספות שאלות

על מועמדות לרשימה ועל העדפות שונות לרשימה לכנסת, שייקבעו על ידי  שאלוןבעת הבחירות ליו"ר, המצביעות יתבקשו גם למלא 

וועדת הבחירות, ויאושרו על ידי הנהלת מרצ. השאלון יכלול הערכה של כל המתמודדות לרשימה לכנסת לפי השאלה הבאה והתשובות 

 שבטבלה:

 : עד כמה חשוב לך שהמועמד/ת י/תהיה ברשימת המפלגה לבחירות הכלליות?שאלה

 ממש מעולה! 2

 אשמח 1

 בסדר עבורי 0

 עדיף שלא -1

 ממש לא! -2

 אין דעה * 0

 * "אין דעה" תהיה ברירת המחדל, עם ההתייחסות שונה מעט מ"בסדר עבורי" בחישוב הציון ממוצע, כפי שיוסבר בהמשך.

 שלב שני: הצעות לרשימות מועמדות שאחרי היו"ר )"נבחרות"(

. בכל נבחרת רשימה מסודרת של מועמדות/ים החל מהמקום השני במפלגה ועד נבחרות 20לרשימה לבחירות הכלליות יוצעו עד 

)וצפויה(. נבחרות זהות לחלוטין, אם יהיו, יאוחדו.  חפיפה חלקית או רבה בין הנבחרות מותרתמקום שייקבע על ידי וועדת הבחירות. 

 ות:הגופים הבאים יכולים להגיש נבחר

 יו"ר המפלגה. ●

 .4עד  2מתמודדות/ים על תפקיד יו"ר המפלגה שהגיעו למקומות  ●

 הנהלת מרצ )ברוב קולות(. ●

הצעות לנבחרות שזכו למספר הגבוה ביותר של חתימות של חברי ועידת מרצ )כשחבר/ת ועידה יכול/ה לחתום על עד  5עד  ●

 הצעות לנבחרות(. 3

המפלגה, שייבחרו בבחירה מקדימה על ידי מנגנון הצבעה מקוון או מנגנון סינון אחר הצעות לנבחרות מחברות וחברי  5עד  ●

 שייקבע על ידי ועדת הבחירות.

                                                      

( שנמצאות ff VotingInstant Runoאו הצבעת דירוג ) Approval Voting(חלופות טובות נוספות לבחירת היו"ר במקום הצבעת ניקוד הן הצבעת אישור ) 1

 בשימוש רחב יותר בעולם במסגרות פוליטיות.

https://electionscience.org/library/score-voting/
https://electionscience.org/library/score-voting/
https://electionscience.org/library/approval-voting/
https://electionscience.org/library/approval-voting/
https://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting
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 שלהלן: נבחרות בסיסבנוסף, יוצגו לבחירה 

 הרשימה האחרונה בבחירות הכלליות, לאחר ההתאמות הנדרשות של פרישת מתמודדות/ים ושל בחירת היו"ר. ●

 מספר כללי שיקלול של השאלון שימולא בשלב בחירת היו"ר. למשל:נבחרות שייקבעו בהתאם ל ●

o  ,בחירת "אין דעה".כולל נבחרת בהתאם לציון ממוצע 

o  ,בחירת "אין דעה". ללאנבחרת בהתאם לציון ממוצע 

o  (.2 -ו 1נבחרת בהתאם למספר הכולל של הצבעות חיוביות )ציונים 

 שלב שלישי: בחירות לרשימה

שבוע לפחות לאחר הבחירות ליו"ר. לכל אחת ואחד מהנבחרות המועמדות יינתן ציון לפי השאלה הבאה  הבחירות לרשימה יבוצעו

 והתשובות שבטבלה:

 : עד כמה מתאים לך שנבחרת זו תהיה הרשימה לבחירות הכלליות של המפלגה?שאלה

 ממש מעולה! 2

 אשמח 1

 בסדר עבורי * 0

 עדיף שלא -1

 ממש לא! -2

 תהיה ברירת המחדל.* "בסדר עבורי" 

הנבחרת שתקבל את סך כל הקולות הגבוה ביותר תהיה הרשימה לבחירות הכלליות לאחר הוספת היו"ר במקום הראשון. אופן 

 שמות(, אם תידרש, יוגדר על ידי ועדת הבחירות באישור הנהלת מרצ. 120 -השלמת הרשימה )עד ל

 טבלה מסכמת

 :תהליך הבחירות מסוכם בתמצית בטבלה הבאה

 הערות שיטה כותרת שלב

 הגשת מועמדּות -
הגשת בקשות אישיות, 

 שיאושרו בהתאם למקובל
עיקרון הזכות להיבחר בתנאים מקובלים של נקיון כפיים 

 וזיקה למפלגה.

 בחירת יו"ר 1
הצבעה באחת השיטות: ניקוד, 

 אישור או דירוג
 הכרעה בסיבוב אחד.

 הערכת מועמדות/ים (1)
לתת  לכל מצביעה אפשרות

ניקוד לכל מועמדת לרשימה 
 לכנסת

. כמו כן 2קבלת נתוני תמיכה במועמדֹות לעזרה לשלב 
 מתקבלות מספר "נבחרות בסיס".

 גיבוש נבחרות 2
הצעת נבחרות לרשימה לכנסת 

 על ידי מספר גורמים

כל "נבחרת" היא רשימה שלמה )ממקום שני ואילך( של 
מותרת ואף מועמדות. חפיפה חלקית בין נבחרות שונות 

 צפויה.

 הרשימה לכנסת: יו"ר + הנבחרת המנצחת. הצבעת ניקוד לנבחרות בחירת רשימה 3
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 דברי הסבר

 ?ר"יו לתפקיד ההצבעה שיטת את לשנות למה

שיטת ההצבעה הקיימת ליו"ר )הצבעה לאפשרות אחת בלבד מבין המועמדות( עלולה לא לשקף היטב את עמדות הציבור בגלל פיצול 

קולות בין מועמדות ובגלל מיעוט המידע בהצבעה באופן זה. הצבעה כזו גם מגבילה מאוד את הסיכויים של מועמדות חדשות, מעודדת 

קרים שלפני הבחירות ולדילים בין מועמדות. השיטה החדשה מיועדת לשפר היבטים אלו וכן הצבעה טקטית ונותנת משקל גבוה לס

 לעודד שימוש בקמפיין חיובי. 

 ?אישיות בחירות של הקיימת השיטה במקום"( נבחרות)" שלמות לרשימות בחירות לקיים למה

א ייצוג של היבטים שונים באוכלוסייה ובעקרונות המפלגה )למשל: ייצוג מגדרי, אחד הגורמים החשובים ביותר לציבור התומך במרצ הו

בטחוני, להט"בק, גיל/וותק, פריפריה/מרכז(. לכל מועמדת שילוב ייחודי של כישורים אישיים, תכונות אופי -כלכלי, מדיני-אתני, חברתי

ין שיקולי הייצוג ולגבי כישורי המועמדות. מסיבות טכניות, ותחומי ייצוג המקושרים אליה. לכל מצביעה תפיסת שונה לגבי האיזון ב

בהצבעות אישיות לרוב מתקבלת רשימה שלא מייצגת היטב את עמדות הציבור ביחס לשיקוליי הייצוג, מה שמביא לחוסר שביעות 

ם ליצור עיוותים חמורים יותר רצון ומיצוי חסר של הפוטנציאל האלקטורלי. גם שריונים לא נותנים פתרון טוב לשיקולי הייצוג ועלולי

 מהבעיות שהם נועדים לפתור.

בעיה קשה נוספת בשיטה הקיימת היא מנגנון מניעת המיוריזציה שמבוסס על הגבלת מספר ההצבעות. מנגנון זה מעודד דילים 

 ורשימות הצבעה ומחזק את המחנאות, שגורמת נזק כבד לתדמית המפלגה.

ַועדה מסדרת  –יעיל של ההיבטים האישיים, הפוליטיים והייצוגיים לרשימה טובה היא ַועדה מסדרת. אולם  שיטה שמאפשרת שיקלול

באה על חשבון שיתוף הציבור בבחירות וגם עשויה להיות מוטית על ידי לחצים פוליטיים פנימיים ומאבקי שליטה. השיטה המוצעת 

 תרונות בשיתוף הציבור והכרעת הציבור.כאן משלבת בין יתרונותיה של הַועדה המסדרת ובין הי

השיטה המוצעת כאן נותנת ביטוי לגישות שונות באשר לסדר העדיפויות של שיקולי הייצוג, ומשחררת חלק מהלחצים הפוליטיים 

זו הפנימיים על ידי העברת ההחלטה לחברות המפלגה. צפוי גם שמרבית הנבחרות או כולן יהיו טובות מאוד )וחלקן אף די דומות 

 לזו(, שכן נבחרת "לא טובה" ממילא לא תזכה לתמיכה ציבורית ולכן לא יהיה טעם רב להציע אותה.

 

 תרשים זרימה

תרשים הזרימה הבא מתאר באופן כללי את תהליך הבחירות הפנימיות המוצע, המבוסס על מחקר וניתוח של מנגנוני הכשל בשיטות 

 נבחרות ונבחרי ציבור וחוקרים ומומחים בתחום.הקיימות ושיחות רבות עם חברות וחברי מפלגה, 
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 "ישראל זמן"ב פרסומים

 ?ולמה מעניין זה מי את - יורק בניו מקדימות בחירות ●

 במפלגות לפריימריז קשור זה ואיך, ירקות סלט או בטחינה חציל ●

 ההמונים בחוכמת השימוש אתגר על? דמוקרטיות בחירות או מסדרת ועדה ●

 במפלגות פנימיות לבחירות חדשנית פרדיגמה –" נבחרות" ●

 נוסף לעיון

 )מוטיבציה לשינוי(. ולמה מה על - פנימיות בחירות לתהליך הצעה ●

 )ממש בקצרה(. פנימיות בחירות לתהליך הצעה תמצית ●

 )ניתוח מפורט(. פנימיות בחירות לתהליך הצעה ●

 לדמוקרטיה הישראלי המכון תגובת ●

 לדמוקרטיה הישראלי המכון לתגובת התייחסות ●

ל"בחירה  משתמש לממשק דוגמה, הכולל גם https://urikinrot.org/NewVotingSystemMeretz.htmlהחומר לעיל מרוכז באתר 

 בין נבחרות".
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 טבלת השוואה -בחירות לרשימה 

 בטבלה להלן השוואה בין שיטת הבחירות הקיימת לרשימה לכנסת לבין השיטה המוצעת:

 בחירה בין נבחרות  -שיטה חדשה  הצבעה אישית  -פרדיגמה ישנה  היבט

 ביטוי לשיקולי ייצוג
כללים קשיחים למספר קטן של 

ייצוגים, שעלולים לבוא על חשבון 
 המשקל לכישורים האישיים

גמישות מלאה למגוון פתרונות לאיזון בין שיקולי ייצוג 
 שונים והכישורים האישיים של המועמדות

 מיוריזציה
לא מובטחת  מניעת מיוריזציה

ובמחיר גבוה של הצבעות טקטיות, 
 מחנאות ודילים

מיוריזציה לא אפשרית אם יש הסכמה להימנע ממנה. לא 
נדרש מנגנון ייעודי אם רוב הציבור מעוניין במפלגה 

 מגוונת.

 עידוד הצבעה כנה
הגבלת מספר ההצבעות מעודדת 

מחשש ל"בזבוז"  הצבעה טקטית
 הקול

האישית ללא חשש להפתעות ניתן להצביע לפי ההעדפה 
 "what you see is what you get" -או לבזבוז קולות 

תלות בהון ובבֹולטּות 
 תקשורתית

גבוהה מאוד מטבעה של 
ההתמודדות האישית, שמצריכה גם 

גיוס הון והוצאות משמעותיות 
 לקמפיין

אם יש הערכה ותמיכה במעגלי היכרות בתוך המפלגה  
ללא השקעת הון או בולטות ניתן להשתבץ בנבחרת גם 

תקשורתית. ניתן לשתף פעולה בקמפיין הבחירות להוזלת 
 עלויות

רגישות למפקדי 
ארגזים וקבלנות 

 קולות

גבוהה, במיוחד במקומות במורד 
 הרשימה

נמוכה מאוד. ההצבעה היא לנבחרת שלמה, כל מועמדת 
יכולה להופיע במספר רשימות וכל הציבור יכול להצביע 

ת, לכן מאמץ חיצוני לקידום ספציפי של לכל הנבחרו
 מועמדת לא יהיה יעיל ואף עלול להביא לתוצאה הפוכה

 נאמנות המתמודדות

הנאמנות נתונה בעיקר ל"בייס" 
במקרה של תמיכה מהציבור, לקבלני 

הקולות במקרה שהתמיכה מגיעה 
משם, או לראשי המחנות אם המיקום 

ברשימה נקבע תוך הסתייעות 
 בדילים

הבחירה בנבחרת שלמה מקשה על זיהוי בסיס תמיכה 
מובהק. לכן הנאמנות תינתן, בנוסף ל"בייס", גם לשותפות 

 לנבחרת וגם לכלל חברות וחברי המפלגה

 אופי הקמפיין
התמודדות אישית מעודדת קמפיין 

שלילי בין מתמודדות על מקומות 
 דומים

 השתייכות למספר נבחרות תעודד קמפיין חיובי ומיקוד
 בתכונות החיוביות בגלל התלות ההדדית בין המתמודדות

מוטיבציה לחברּות 
 במפלגה

חלק משמעותי מחברות המפלגה 
עלול להגיע ממניע של תמיכה אישית 

בלבד וללא הזדהות עם המפלגה 
 וערכיה

היעילות הנמוכה לתמיכה אישית תוביל לחיזוק מרכיב 
 התמיכה האידיאולוגית במפלגה

מורכבות ועלות 
 למפלגה

שיטה מוכרת )גם אם לא מאוד 
 פשוטה(

שיטה חדשה המצריכה כלים להשוואה בין הנבחרות. 
היערכות מתאימה תאפשר זמן ההצבעה קצר בקלפי ללא 

 הוצאות לוגיסטיות גדולות
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 הצעת אורי אלדר

 

 . 35סעיף 

 חבר שהתפקד לראשונה למרצ יהיה רשאי לבחור, להיבחר בבחירות פנימיות ו/או לייצג את. 35

 מרצ לאחר תקופת אכשרה של עשרה חודשי חברות במפלגה

 

 דברי הסבר

 הצעת ו.החוקה:

 תפקד לראשונה למרצ יהיה רשאי לבחור, להיבחר בבחירות פנימיות ו/או לייצג אתחבר שה

 )חודשי חברות במפלגה. 6מרצ לאחר תקופת אכשרה של שישה )

 הצעה שלנו:

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

 מפלגה.מרצ לאחר תקופת אכשרה של עשרה חודשי חברות ב

 

 

 

 אורי אלדרהצעת 

 

 13.1סעיף 

 בחירות ליו"ר המפלגה ולרשימת המועמדים של המפלגה לכנסת ייבחרו בפריימריז של כלל

 חברי המפלגה .

 


