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 *2022פריימריס  -מרצ 
 *המסמך מנוסח בלשון זכר להקלת רצף הקריאה אך מיועד לכל המגדרים כאחד

 

בחירת יו"ר המפלגה ורשימתה צ ובכלל זה הוראת השעה שנקבעה בה, הוראות חוקת מרבהתאם ל

 בקרב כלל חברי המפלגה. יערכו בפריימריס  25-לכנסת ה

 

 הגשת מועמדות

למזכירת וועדת הבחירות זכ"ל המפלגה במטה המפלגה או במייל הגשת מועמדות תתבצע אצל מ

 . ההגשה תהיה תקפה רק אם קבלתה אושרה במייל חוזר. elections@meretz.org.ilבכתובת 

-ה כנסתלחתום על כתב הסכמה להיות מועמד מטעם המפלגה למועמד יידרש למלא טופס מועמדות, 

למועמדים הזכאים למימון ותקצוב  ₪ 5,000תשלום אגרת התמודדות בסך אישור על ולהעביר , 25

 למועמדים שאינם זכאים למימון.   ₪ 1,000כקבוע בחוק, ובסך 

המועמד יצרף לחתימות חברי ועידה התומכים במועמדותו.  20כמו כן, מועמד יציג חתימות של לפחות 

ום על לחתיורשה קובץ אקסל ובו מספרי הזהות ושמות חברי הועידה התומכים בו. חבר ועידה 

ותר למועמדים להציג מעט ימומלץ מנע מספק כלשהו יכדי לה, ולכל היותר מועמדים 4מועמדותם של 

 חתימות. 20-מ

ת ספר אם יבקש לקבל א על מאגר המידעטופס שמירת סודיות לחתום על בנוסף, מועמד יידרש 

 הבוחרים לטובת ניהול הקמפיין שלו. 

מפלגה, הגיש את  המועמדויות שיוגשו יועברו לאישור ועדת הבחירות, אשר תבדוק כי המועמד חבר

  כל המסמכים הנדרשים ושילם את אגרת ההתמודדות שקבעה ועדת הבחירות.

 .19:00בשעה  3.8.2022 -ניתן להגיש מועמדות עד ה

 .4.8.2022רשימת המועמדים המלאה תפורסם באתר המפלגה עד תאריך 

 .17:00בשעה  7.8.2022ערעור על אישור/דחיית מועמדות ניתן להגיש עד לתאריך 

וזאת בכפוף לחתימה על הצהרת יהיה זכאי לקבל את ספר הבוחרים ידי הועדה -מועמד שיאושר על

יודגש כי ספר הבוחרים נמסר למטרת ההתמודדות בבחירות בלבד ויש  שמירת סודיות מאגר הנתונים.

 להשמידו לאחר מכן. 

 

 בוחריםהספר 

שר קובעת כי במידה ויוקדמו הבחירות לכנסת וועדת הבחירות רואה לנגד עיניה את הוראת השעה א

 יש לקצר את תקופת האכשרה הנדרשת בחוקת המפלגה בכדי לאפשר מפקד.  25-ה

ברוח הוראת השעה ובהתאם ללוחות הזמנים הקצרים מציעה הוועדה לוועידת המפלגה לאשר 

 בכדי להיכלל בספר הבוחרים.  17:00בשעה  31.7.2022-התפקדות עד ל

 2.8.2022-התפורסם עד לתאריך טיוטת ספר הבוחרים בוועידת המפלגה, בכפוף לאישור תאריך זה 

למועמדים, וכן מתן אפשרות לכל מתפקד לבדוק את הכללתו  . אופן הפרסום יהיה מסירה17:00בשעה 

 ידי הזנת מספר זהות באתר האינטרנט של המפלגה.-בספר הבוחרים על

 .17:00בשעה  7.8.2022-ר הבוחרים עד להכללה בספ-ניתן יהיה לערער על הכללה או אי

 .17:00בשעה  11.8.2022-ספר הבוחרים הסופי לאחר דיון בערעורים יפורסם עד ל
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 ודיווח על הוצאות תקרת הוצאות

דיווח על מפנה את המועמדים לקביעת החוק לגבי תקרת ההוצאות המותרת וחובת הועדת הבחירות 

היועץ מדינה וכללים נוספים שנקבעו בחוק או בתקנות. הוצאות לה מחויב כל מועמד כלפי מבקר ה

 .ידו-והנחיות יופצו על המשפטי למפלגה יוכל לייעץ למועמדים בהקשר זה

 

 / מקוונת הצבעה מוקדמת

בעבר אפשרה וועדת הבחירות הצבעה מוקדמת למי שמתקשים להצביע ביום הבחירות ולפי 

פשרות גם למי מנת להרחיב את הא-אביב, ועל-קריטריונים שקבעה. הצבעה זו התקיימה בתל

 לקיים הצבעה זו באופן מקוון.  פה אחדשמתגוררים רחוק יותר החליטה הוועדה 

 . לחוקת המפלגה החלטה זו כפופה לאישור הוועידה 213.6בהתאם לסעיף 

 .17:00בשעה  21.8.2022-המבקשים להשתתף בהצבעה מקוונת יידרשו להרשם מראש עד ל

בכדי לאפשר להם להצביע מרחוק באמצעות קוד שיישלח למכשיר הטלפון שלהם יידרשו המבקשים 

להשתתף בהצבעה זו לצרף לבקשתם את מספר הטלפון אליו ישלח המסרון ואת צילום תעודת הזהות 

 שלהם לאימות הבקשה. 

הבחירות קריטריונים ברורים להשתתפות במידה וועידת המפלגה תאשר הצבעה זו תפרסם וועדת 

 והרשמה. 

 

 פריסת קלפיות

לאחר סגירת ספר הבוחרים תוכל הוועדה לבחון את מספר המתפקדים בכל יישוב ולקבוע את פריסת 

 .15.8.2022רשימת הישובים בהם יוצבו קלפיות תפורסם עד לתאריך הקלפיות. 

 

 אופן קביעת הרשימה לכנסת

 עמד אחד אשר ירצה לראות כיו"ר המפלגה והראשון ברשימתה לכנסת. כל בוחר יתבקש לסמן מו

 מי שיזכה למספר הקולות הרב ביותר יוכרז כיו"ר המפלגה. 

 אשר ברצונו לראות ברשימה לכנסת. בדיוק מועמדים 4לסמן כל בוחר יתבקש במסך נפרד 

וה לנמוך, ועדת הבחירות תמנה את מספר הסימונים שקיבל כל מועמד, ותדרג את המועמדים מהגב

 כך שמי שקיבל את מירב הקולות יוצב המקום הראשון )שני ברשימה לאחר יו"ר המפלגה( וכך הלאה. 

בכל  5-וה 3-ות החליטה לשמור על השיטה שיושמה עד כה ולקבוע את המקומות הועדת הבחיר

 וכך הלאה( כרצפת ייצוג לכל מגדר. 4,6,9,11חמישייה )לא כולל יו"ר המפלגה, כלומר מקומות 

ה של הבטחת הייצוג המגדרית לאחר דירוג כל המועמדים תבדוק ועדת הבחירות את קיומבהתאם, 

 .ותתקן את הדירוג במידת הצורך בדרך של "הקפצה"כאמור 

המקומות  14-רשימת מרצ לכנסת תכלול את יו"ר המפלגה, ואת המועמדים שיגיעו בבחירות ל

ברשימה(. מועמדים שיגיעו למקומות נמוכים יותר יומלצו להמשך הרשימה,  2-15הראשונים )מקומות 

 מובטח.  ה אינואך מקומם ב

 

 וויון קולותש

בין המנצחים. בבחירות אלו לא  במקרה של שוויון קולות בהצבעה ליו"ר המפלגה יוכרזו בחירות חוזרות

 שלא הגיעו לשוויון במקום הראשון, ככל שיהיו יותר משני מועמדים לתפקיד זה. שתתפו מועמדים י
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גרלה ה ברשימה תערך 2-15במקרה של שוויון קולות בהצבעה לרשימת המפלגה לכנסת במקומות 

דין. המועמדים הנוגעים בדבר או נציגים מטעמם יוזמנו -לגה ובפיקוח עורךבידי ועדת הבחירות של המפ

 שעות.  24לכל המאוחר תוך להשתתף בהגרלה שתערך 

 

 ערעור על תוצאות הבחירות

. ועדת הבחירות בצהריים 12:00בשעה  25.8.2022-הניתן לערער על תוצאות הבחירות עד לתאריך 

 לא תדון בערעורים שיוגשו לה לאחר מועד זה.

 אחה"צ. 28.8.2022-דיון בערעורים, ככל שיהיו, יערך ביום ה

 

 פניות לועדת הבחירות

 ועדת הבחירות יעשו זאת באמצעות מייל לכתובתולפנות ל מבקשיםמועמדים ה

elections@meretz.org.il . 

 

 לוחות זמניםסיכום 

)בכפוף  17:00בשעה  31.7.2022 – חידוש התפקדותהתפקדות / ועד אחרון לסגירת ספר בוחרים: מ

 .לאישור הוועידה(

 17:00בשעה  2.8.2022-עד ה –פרסום טיוטת ספר הבוחרים

 19:00בשעה  3.8.2022 – מועד אחרון להגשת מועמדות

 .17:00בשעה  7.8.2022 –על אישור/דחיית מועמדות ו/או ספר הבוחרים  מועד אחרון לערעור על

 17:00בשעה  11.8.2022 -עד ל –פרסום ספר הבוחרים הסופי 

 15.8.2022פרסום רשימת הישובים בהם יוצבו קלפיות 

)בכפוף  17:00בשעה  21.8.2022 –הצבעה דיגיטאלית לפי קריטריונים מועד אחרון להרשמה ל

 .לאישור הוועידה(

 בצהריים 12:00בשעה  22.8.2022 –מועד אחרון להסרת מועמדות 

 23.8.2022 –יום הבחירות 

 בצהריים. 12:00בשעה  25.8.2022מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות 

 .28.8.2022 –דיון בערעורים על תוצאות הבחירות 
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