
 2022פברואר ב 17 –ועידה חוקתית  –שאלון הצבעה 

 הצעת ועדת החוקה -חלק א 

 ההצבעות הפרטניות על סעיפים למעט)ועדת החוקה  על ידיאישור נוסח החוקה המוצעת  .1

 .נמנע /נגד  /בעד  :( 299, 298, 195, 138, 126-136, 107, 44, 15 ,14

 

 

 הגוף הבוחר -חלק ב 

 

  :בלבדיש לבחור אפשרות אחת  -הבוחר  הגוף .2

בחירת  – 25-אישור הוראת שעה לעניין הבחירות לכנסת ה - בעד הצעת ועדת חוקה .1

( חוקה המוצעתל 298סעיף  ) :  מועמדי המפלגה לכנסת על ידי כלל חברי המפלגה

ככל . יבחרו על ידי כלל חברי המפלגה 25 –בחירת מועמדי מרצ לכנסת ה "

 32תקופת האכשרה תקוצר ל , הקבוע בחוק הבחירות שהבחירות יוקדמו ממועדן

  . יום

בחירת מועמדי המפלגה לכנסת על ידי כלל חברי :   או בעד הצעת אורי אלדר .2

 ( ועדת החוקה מתנגדת להצעה זו.   )המפלגה

 .ההצעות תינגד ש .3

 .נמנע .4

 

  הצעות ועדת החוקה סעיפים פרטניים -חלק ג 

 

עד  לועידההארכת המועדים להתפקדות למפלגה לקראת הבחירות  -אישור הוראת שעה  .3

 :( לחוקה המוצעת 299סעיף )   15/5/2022ולחידוש חברות עד ליום  1/5/2022ליום 

 .נמנע/נגד/בעד

 

הוא מי שטרם כיהן " מועמד חדש"חדש למועמד בחמישייה הראשונה הוספת הבטחת ייצוג  .4

לחוקה המוצעת  14-15 פיםסעי. )חודשים 12-בכנסת או שכיהן בה לתקופת זמן קצרה מ

 נמנע/נגד/בעד: 

 

הוספת פרק לחוקה ותקנון ייעודי להסדרת המניעה והטיפול בהטרדות מיניות במסגרת  .5

 :( בחוקה המוצעת' בחוקה המוצעת וכן נספח א 126-136סעיפים ' פרק ו)המפלגה 

 .נמנע/נגד/בעד

 

ומחציתם מתוקף , י הועידה"ההנהלה תורכב כך שמחצית מחבריה יבחרו ע: הרכב ההנהלה .6

 :( לחוקה המוצעת 107סעיף )תפקידם בהתאם לרשימת התפקידים המנויים 

 .נמנע/נגד/בעד

 

 : (לחוקה המוצעת 44סעיף ) ר בית הדין ישמש חבר ועידה מתוקף תפקידו"יו .7

 .נמנע/נגד/בעד

 

ארגון הגג של תנועות הנוער והבוגרים )בועידה להסתדרות החלוצה  2%הוספת ייצוג של  .8

סעיף ( )המחנות העולים, הנוער העובד והלומד, השומר הצעיר -" הכחולות"של התנועות 

 .נמנע/נגד/בעד :(  לחוקה המוצעת 44

 



ר יתקיימו יותר "היה ובמהלך כהונתו של היו. ר מרצ ייבחר לכהונה של ארבע שנים"יו .9

ר לפני מערכת הבחירות "יערכו בחירות לתפקיד היו, ממערכת בחירות אחת לכנסת

 :(   לחוקה המוצעת 138סעיף ) ובלבד שכהונת יושב הראש לא תפחת משנתיים , השנייה

 .נמנע/נגד/בעד

 

בחירות לראש הרשימה ובחירות : הבחירות לרשימות המוניציפאליות יערכו בשני סבבים .10

שימה יערכו כשמונה חודשים לפני מועד ר הר"הבחירות ליו. לחברי הרשימה הנוספים

 .נמנע/נגד/בעד: [  לחוקה המוצעת 195סעיף ]הבחירות המוניציפאליות   

 

 המשך הצעות ועדת החוקה -' חלק ד

 

 .נמנע/נגד/בעד( : לחוקה המוצעת 44סעיף )חברים בעת היבחרה  800הועידה תמנה  .11

 

 

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

 

 נמנע/נגד/בעד  : .חודשים 10להאריך את תקופת האכשרה ל  -הצעת אורי אלדר  .12

ורשימת מרצ תבחר  בשיטת ניקוד, אישור או דירוגר מרצ יבחר יו" –הצעת אורי כנרות   .13

 בעד/נגד/נמנע:  בשיטה של "בחירה בין נבחרות"

 

 הסתייגויות -חלק ו 

 

הבטחת ייצוג למועמד חדש בחמישיה יחול  15סעיף  – (אורי אלדר) 1הסתייגות מספר  .14

 .נמנע/נגד/בעד:  26-החל מהכנסת ה

 

הוא מי שטרם כיהן בכנסת  –" מועמד חדש" – 15לסעיף ( עמיחי גלר) 2הסתייגות מספר  .15

 .נמנע/נגד/בעד :חודשים 36-או שכיהן בה לתקופת זמן קצרה מ

 

ר הועדה רשאי להקים ועדות משנה לפיקוח על "יו – (ישחף כהן זאב) 3' הסתייגות מס .16

 .נמנע/נגד/בעד: (   באישור המליאהועדות משנה אחרות )בחירות 

 

ר ועדת הבחירות ישמש חבר ועידה מתוקף תפקידו    "יו:  (שחף כהן זאבי) 4הסתייגות מספר  .17

 .נמנע/נגד/בעד: 

 

הבחירות לא יכהן  בועדת" - 219תיקון נוסח סעיף  : (ישחף כהן זאב) 5הסתייגות מספר  .18

 ."או נבחר מטעמה, עובד במרצ וכן לא יכהן בה, למעט בועידה, חבר המכהן במוסדות מרצ

 

: ר או כמזכיר סניף    "חבר מועצה לא יוכל לכהן כיו - (אורי אלדר) 6הסתייגות מספר  .19

 . נמנע/נגד/בעד

 



חבר שלא חידש את חברותו (: 36הסתייגות לסעיף ( )אורי אלדר) 7הסתייגות מספר  .20

כלומר תקופת ) 35במפלגה במשך שנתיים קלנדריות יהיה חייב בתקופת אכשרה לפי סעיף 

 .נמנע/נגד/בעד(. אכשרה מלאה

בחוקה המוצעת המאפשר במקרה של  39ביטול סעיף  –( אורי אלדר) 8הסתייגות מספר  .21

 /נגד  /בעד. מיםהקדמת הבחירות את קיצור תקופת האכשרה למועמדים בתנאים מסויי

 .נמנע

הרשימה , 74%-ייצוג הסניפים יוקטן ל - 44סעיף ( אורי אלדר) 9הסתייגות מספר  .22

 .נמנע /נגד/בעד . מהועידה תיבחר על ידי הפורומים   10%-ו 10%-המרכזית תוקטן ל

 20%תידרש נוכחות של : לחוקה המוצעת  78לסעיף ( אורי אלדר) 10הסתייגות מספר   .23

 .נמנע /נגד/בעד (. לחוקה 78וסעיף  –לפי חוקת מרצ  10%במקום )לפתיחת הועידה 


