סעיף קיים בחוקה

סעיף מוצע חדש

שינוי המוצע

שם הסעיף

סעיף

איזונים
והתאמות

212

מיקום חבר
מרכז
ברשימה

215

מועמדי השלב הרביעי ,ככל שיהיו ,יסיגו לאחור
ברשימה את מי שנבחרו בבחירות המקדימות (אך לא
את נבחרי המרכז) בלא שינוי אחר בסדר בחירתם,
בינם לבין עצמם .למרות האמור לעיל ,במקרה של
חיבור עם מפלגה אחרת ,לשם הגשת רשימה
משותפת בבחירות ,נבחרי המרכז כן יוסגו לאחור על
ידי מועמדי השלב הרביעי

מועמדי השלב הרביעי ,ככל שיהיו ,יסיגו לאחור ברשימה
את מי שנבחרו בבחירות המקדימות (אך לא את נבחרי
המרכז) בלא שינוי אחר בסדר בחירתם ,בינם לבין עצמם.

שיטת
הניקוד

207

בבחירות המקדימות ייקבע מיקומו של מועמד
בבחירות על פי סכימת הנקודות שבה זכה המועמד
מידי כלל המצביעים (להלן :שיטת הנקודות) .שיטת
הנקודות תשקף את הצבעתו של כל בוחר ,כך
שהמועמד הראשון שבו בחר הבוחר יקבל  2נקודות;
המועמד השני שבו בחר הבוחר יקבל  2נקודות;
המועמד השלישי שבו בחר הבוחר יקבל  2נקודות
והמועמדים הבאים לאחר מכן ,שבהם בחר הבוחר,
יקבלו נקודה  1כל אחד.

בבחירות המקדימות ייקבע מיקומו של מועמד בבחירות על
פי מספר המצביעים שהצביעו בעדו

פשטות והוגנות.
בעקבות המעבר לבחירת
הרשימה באמצעות פריימריז
מקוונים ,תוך חיסכון בכסף רב
והנגשת ההצבעה לכלל
ימחק הסעיף בחוקה ויוחלף בסעיף חדש
המתפקדים ,אנחנו מפשטים את
העבודה ככל שניתן .כמו כן
בבדיקה שערכנו בעקבות תוצאות
הפריימריז הקודמים ,התוצאה
הייתה זהה בשתי השיטות.

נשיאות
המרכז

68

נשיאות המרכז מונה  9חברים ואלה הם :מרכז המפלגה
נשיאות המרכז מונה  7חברים ואלה הם :מרכז
יבחר ב 6 -חברי נשיאות ,בהצבעה שבה רשאי כל חבר
המפלגה יבחר ב 5 -חברי נשיאות ,בהצבעה שבה
מרכז ,בעל זכות בחירה ,להצביע על  2חברים בלבד (לא
רשאי כל חבר מרכז ,בעל זכות בחירה ,להצביע על 2
חברים בלבד (לא יותר ולא פחות) .יושב ראש המפלגה יותר ולא פחות) .יושב ראש המפלגה ימנה  3חברים לחברי
ימנה  2חברים לחברי נשיאות ,שאחד מהם יהיה יושב נשיאות ,שאחד מהם יהיה יושב ראש הנשיאות שהוא יושב
ראש המרכז
ראש הנשיאות שהוא יושב ראש המרכז

חיזוק עבודת הנשיאות.
הנשיאות הינה הגוף הקובע את
בנשיאות המרכז  -המספר " "7יוחלף
סדר היום ואת ישיבות המרכז.
במספר " ."9במרכז המפלגה  -המספר
" "5יוחלף במספר " "6וביו"ר המפלגה  -הוספת חברים לגוף זה מחזקת
את עבודת המרכז .הוסף לבקשת
המספר " "2יוחלף במספר ""3
המרכז.

יושב ראש המפלגה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבצע איזונים
יושב ראש המפלגה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבצע
ימחקו המילים "להציב בכל אחת מ2-
והתאמות ברשימה ,כדלקמן :יושב ראש המפלגה רשאי (אך
איזונים והתאמות ברשימה ,כדלקמן :יושב ראש
העשיריות הראשונות ,במקום בעשירייה
אין הוא חייב) להציב בעשירייה הראשונה במקומות
המפלגה רשאי (אך אין הוא חייב) להציב בכל אחת מ-
לפי בחירתו ,מועמד אחד לפי בחירתו"
 2העשיריות הראשונות ,במקום בעשיריה כפי בחירתו ,בעשיריה כפי בחירתו 2 ,מועמדים כפי בחירתו ,ובעשירייה
ויוחלפו במילים "להציב בעשירייה
השנייה במקום כפי בחירתו ,מועמד אחד כפי בחירתו.
מועמד אחד כפי בחירתו .מועמדים אלה יכול שיהיו
הראשונה במקומות בעשירייה כפי
מועמדים אלה יכול שיהיו חברי המפלגה ויכול שהם (או מי
חברי המפלגה ויכול שהם (או מי מהם) אינם חברי
בחירתו 2 ,מועמדים כפי בחירתו,
מהם) אינם חברי המפלגה ,מי שהם גברים או נשים ואולם,
המפלגה ,מי שהם גברים או נשים ואולם ,מועמד
ובעשירייה השנייה במקום כפי בחירתו,
מועמד מאלה לא יכול שיהיה מי שהתמודד בשלבים
מאלה לא יכול שיהיה מי שהתמודד בשלבים הקודמים
מועמד אחד כפי בחירתו"
הקודמים באותן הבחירות( .להלן :מועמדי השלב הרביעי).
באותן הבחירות( .להלן :מועמדי השלב הרביעי).

רציונל ודברי הסבר
הוספת אפשרות לשיריון אחד
נוסף בעשיריה הראשונה.
בד בבד עם השמירה על
הבסיס של הציונות הדתית
והגברת ההשתתפות בבחירות
באמצעות הפריימריס המקוונים,
הוספת שיריון נוסף בעשירייה
הראשונה מאפשרת הרחבת
מעגלי התמיכה.

קיבוע מועמד המרכז למקום
העשירי יחזק את מעמדו של
ימחקו המילים "למרות האמור לעיל,
המרכז בכך שמקומו של הנציג
במקרה של חיבור עם מפלגה אחרת,
שיבחר על ידי המרכז לא יזוז
לשם הגשת רשימה משותפת בבחירות,
ממקומו גם במקרה של איחוד עם
נבחרי המרכז כן יוסגו לאחור על ידי
מפלגות נוספות .הוסף לבקשת
מועמדי השלב הרביעי"
חברי המרכז.

שם הסעיף

סעיף

סעיף קיים בחוקה

סעיף מוצע חדש

שינוי המוצע

חברי מרכז
המפלגה

 53ב'

---------------

במידה ולא מילא המרכז את מספר חבריו יכול היו"ר
בתיאום עם מזכירות המפלגה לאשר הוספת חברים עד
הגעה למכסה המקסימלית .השלמת חברי המרכז תהיה
בהתאם למפתח קביעת מספר חברי המרכז הבחרים
בתחום הסניף המוזכר בסעיף .49

תוספת סעיף חדש

פרישה
מממשלה

39

החלטה בדבר פרישת המפלגה מהממשלה ,נתונה
בידי סיעת המפלגה בכנסת ,בעקבות הצעת החלטה
שתובא בפניה אך ורק על ידי יושב ראש המפלגה

החלטה בדבר פרישת המפלגה מהממשלה ,נתונה בידי
יושב ראש המפלגה

ימחקו המילים "נתונה בידי סיעת
המפלגה בכנסת ,בעקבות הצעת החלטה
שתובא בפניה אך ורק על ידי"

התקשרות
עם גוף
פוליטי אחר

64

הצעה להתקשרות המפלגה עם גוף פוליטי אחר,
הנוגעת או משפיעה על מיקום ברשימת המפלגה
לכנסת ,תובא להחלטת המרכז על ידי יושב ראש
המפלגה בלבד .אם הצביעו נגד ההצעה האמורה
 60%מהנוכחים בהצבעה – נדחתה ההצעה .לא
נדחתה ההצעה ברוב כאמור ,ייחשב הדבר לאישורה
של ההצעה על ידי מרכז המפלגה

הצעה להתקשרות המפלגה עם גוף פוליטי אחר ,הנוגעת או
משפיעה על מיקום ברשימת המפלגה לכנסת ,תובא
להחלטת המרכז על ידי יושב ראש המפלגה בלבד .אם
הצביעו נגד ההצעה האמורה  60%מחברי המרכז –
נדחתה ההצעה .לא נדחתה ההצעה ברוב כאמור ,ייחשב
הדבר לאישורה של ההצעה על ידי מרכז המפלגה

ימחקו המילים "הנוכחים בהצבעה"
ויוחלפו במילים "מחברי המרכז"

עבודת
המרכז

70

 20%מחברי המרכז רשאים לבקש כינוס מרכז שלא
מן המניין לשם דיון והחלטה בהצעה שתובא על ידם.
בקשת החברים לכינוס שלא מן המניין כאמור ,תוגש
ליושב ראש המרכז עם העתק למזכירות המפלגה.
הבקשה האמורה תוגש בכתב ,בחתימת ידם של
המבקשים ,כשלצד החתימה יירשם בכתב ידו של
המבקש מועד חתימתו .הבקשה האמורה תכיל את
נוסח ההצעה המוצעת להחלטה והמרכז יצביע בעדה
או נגדה כפי לשונה .מרכז המפלגה לא יקבל החלטה
על פי המוצע ,אלא אם נוכחים בעת ההצבעה ,לצד
כללי הקוורום הרגילים גם  60%של מבקשי הכינוס
שלא מן המניין

 25%מחברי המרכז רשאים לבקש כינוס מרכז שלא מן
המניין לשם דיון והחלטה בהצעה שתובא על ידם .בקשת
החברים לכינוס שלא מן המניין כאמור ,תוגש ליושב ראש
המרכז עם העתק למזכירות המפלגה .הבקשה האמורה
תוגש בכתב ,בחתימת ידם של המבקשים ,כשלצד החתימה
יירשם בכתב ידו של המבקש מועד חתימתו .הבקשה
האמורה תכיל את נוסח ההצעה המוצעת להחלטה והמרכז
יצביע בעדה או נגדה כפי לשונה .מרכז המפלגה לא יקבל
החלטה על פי המוצע ,אלא אם נוכחים בעת ההצבעה ,לצד
כללי הקוורום הרגילים גם  60%של מבקשי הכינוס שלא מן
המניין

המספר " 20%מחברי המרכז" יוחלף
במספר " 25%מחברי המרכז"

---------------

החלטה בדבר יישום החוק הנורבגי מהממשלה ,נתונה בידי
יושב ראש המפלגה

תוספת סעיף חדש

מימוש
החוק
הנורבגי

רציונל ודברי הסבר
סגירת לקונה שנמצאת כיום
בחוקה .הסעיף מתקן מצב בו יש
אפשרות להפעלת המרכז עם
פחות חברים מכפי שנקבע
בחוקה.

מקבץ סעיפי גמישות במו"מ
הקואליציוני להקמת הממשלה
וניהול מו"מ במהלך קיומה .תיקון
סעיפים אלו מאפשר יכולת ניהול
מו"מ מכובד ,עיניני ומקצועי מול
ראש הממשלה וסוגר את
האפשרות להפעלת לחץ מצד
מפלגת השלטון.

אפשרות למיקסום מספר הח"כים
והשרים בממשלה ובכנסת

