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תוצאות עבור משאל ועידה חוקתית - פברואר 2022

1. 1. חלק א - הצעת ועדת החוקה - 
אישור נוסח החוקה המוצעת על ידי ועדת החוקה (מלבד ההצבעות הפרטניות על סעיפים 15, 44, 107, 126-136, 138, 195, 298, 299).

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה

139297.03. בעד

281.98. נגד

340.99. נמנע

2. 2. חלק ב - הגוף הבוחר

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה

134685.64. הצעת ועדת חוקה

2338.17. הצעת אורי אלדר

3215.2. נגד שתי ההצעות

440.99. נמנע

3. חלק ג - הצעות ועדת החוקה סעיפים פרטניים

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה
נמנענגדבעדנמנענגדבעד

1. 3. אישור הוראת שעה -

הארכת המועדים להתפקדות למפלגה לקראת הבחירות
לוועידה עד ליום 1/5/2022 ולחידוש חברות עד ליום

15/5/2022 (סעיף 299 לחוקה המוצעת).

39110396.782.480.74

2. 4. הוספת הבטחת ייצוג 

בחמישייה הראשונה למועמד חדש "מועמד חדש" הוא מי
שטרם כיהן בכנסת או שכיהן בה לתקופת זמן קצרה מ-12

חודשים, (סעיף 15 לחוקה המוצעת).

238158858.9139.111.98

3. 5. הוספת פרק לחוקה ותקנון ייעודי

להסדרת המניעה והטיפול בהטרדות מיניות במסגרת המפלגה
(פרק ו' סעיפים 126-136 בחוקה המוצעת וכן נספח א' בחוקה

המוצעת).

37920593.814.951.24

4. 6. הרכב ההנהלה:

ההנהלה תורכב כך שמחצית מחבריה יבחרו ע"י הועידה,
ומחציתם מתוקף תפקידם בהתאם לרשימת התפקידים

המנויים. (סעיף 107 לחוקה המוצעת).

361321189.367.922.72

5. 7. יו"ר בית הדין

ישמש חבר ועידה מתוקף תפקידו (סעיף 44 לחוקה המוצעת).
37326592.336.441.24

6. 8. הוספת ייצוג של 2% 

בוועידה להסתדרות החלוצה (ארגון הגג של תנועות הנוער
והבוגרים של התנועות "הכחולות" - השומר הצעיר, הנוער

העובד והלומד, המחנות העולים) (סעיף 44 לחוקה המוצעת).

355381187.879.412.72

7. 9. יו"ר מרצ

ייבחר לכהונה של ארבע שנים. היה ובמהלך כהונתו של היו"ר
יתקיימו יותר ממערכת בחירות אחת לכנסת, יערכו בחירות

לתפקיד היו"ר לפני מערכת הבחירות השנייה, ובלבד שכהונת
יושב הראש לא תפחת משנתיים(סעיף 138 לחוקה המוצעת).

38318394.84.460.74

8. 10. הבחירות לרשימות המוניציפאליות

יערכו בשני סבבים: בחירות לראש הרשימה ובחירות לחברי
הרשימה הנוספים. הבחירות ליו"ר הרשימה יערכו כשמונה

חודשים לפני מועד הבחירות המוניציפאליות [סעיף 195 לחוקה
המוצעת].

374171392.574.213.22
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4. 11. חלק ד' - המשך הצעות ועדת החוקה
הועידה תמנה 800 חברים בעת היבחרה, (סעיף 44 לחוקה המוצעת).

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה

127367.57. בעד

212831.68. נגד

330.74. נמנע

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

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה
נמנענגדבעדנמנענגדבעד

1. 12. הצעת אורי אלדר -

להאריך את תקופת האכשרה ל 10 חודשים.
3835799.4188.372.23

2. 13. הצעת אורי כנרות –

יו"ר מרצ יבחר בשיטת ניקוד, אישור או דירוג ורשימת
מרצ תבחר בשיטה של "בחירה בין נבחרות".

573281914.1181.194.7

6. חלק ו - הסתייגויות

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה
נמנענגדבעדנמנענגדבעד

1. 14. הסתייגות מספר 1 (אורי אלדר):

סעיף 15 הבטחת ייצוג למועמד חדש בחמישיה יחול החל
מהכנסת ה-26.

1722171542.5753.713.71

2. 15. הסתייגות מספר 2 (עמיחי גלר) לסעיף 15:

"מועמד חדש" – הוא מי שטרם כיהן בכנסת או שכיהן בה
לתקופת זמן קצרה מ-36 חודשים.

553331613.6182.433.96

3. 16. הסתייגות מס' 3 (שחף כהן זאבי):

יו"ר הועדה רשאי להקים ועדות משנה לפיקוח על בחירות
(ועדות משנה אחרות באישור המליאה).

1752111843.3252.234.46

4. 17. הסתייגות מספר 4 (שחף כהן זאבי):

יו"ר ועדת הבחירות ישמש חבר ועידה מתוקף תפקידו.
184213745.5452.721.73

5. 18. הסתייגות מספר 5 (שחף כהן זאבי):

תיקון נוסח סעיף 219 - "בוועדת הבחירות לא יכהן חבר
המכהן במוסדות מרצ, למעט בוועידה, וכן לא יכהן בה

עובד במרצ, או נבחר מטעמה."

1882061046.5350.992.48

6. 19. הסתייגות מספר 6 (אורי אלדר):

חבר מועצה לא יוכל לכהן כיו"ר או כמזכיר סניף.
523391312.8783.913.22

7. 20. הסתייגות מספר 7 (אורי אלדר) לסעיף 36: 

חבר שלא חידש את חברותו במפלגה במשך שנתיים
קלנדריות יהיה חייב בתקופת אכשרה לפי סעיף 35 (כלומר

תקופת אכשרה מלאה).

54344613.3785.151.49

8. 21. הסתייגות מספר 8 (אורי אלדר):

ביטול סעיף 39 בחוקה המוצעת המאפשר במקרה של
הקדמת הבחירות את קיצור תקופת האכשרה למועמדים

בתנאים מסוימים.

36350188.9186.634.46

9. 22. הסתייגות מספר 9 (אורי אלדר) סעיף 44:

ייצוג הסניפים יוקטן ל-74%, הרשימה המרכזית תוקטן
ל-10% ו-10% מהוועידה תיבחר על ידי הפורומים.

22366165.4590.593.96

10. 23. הסתייגות מספר 10 (אורי אלדר) לסעיף 78
לחוקה המוצעת:

תידרש נוכחות של 20% לפתיחת הוועידה (במקום 10%
לפי חוקת מרצ – וסעיף 78 לחוקה).

533401113.1284.162.72


