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שינויי תקנון, ומספר שינויי חוקה ומצע, לשם חידוד הנהלים, ושילובו במפלגה של הנושא היהודי-ערבי השוויוני
(לסימון מהיר ניתן ללחוץ על כפתור סימון בעד כולם/נגד כולם ולתקן פרטנית בהמשך)

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה
נגדבעדנגדבעד

1. פרק 1. מטרה (מטרת הדמוקרטית)

מטרת הדמוקרטית: הוספת הנושא היהודי-ערבי - 
במטרת הדמוקרטית ייכלל היותה מפלגה יהודית-ערבית משותפת

ושוויונית.

1871493.036.97

2. פרק 4. חברות הדמוקרטית: זכויות וחובות

הוראת שעה בסוף סעיף 4: ביטול זמני של תקופת האכשרה - 
תבוטל תקופת האכשרה בעת התפקדות עד ה-15.8.22, עם אופציית

הארכה עד ה-15.9.22.

1881393.536.47

3. פרק 6. מוסדות הדמוקרטית: 

סעיף ב. ראשות רשימת המפלגה הדמוקרטית - 
ראשּות רשימת הדמוקרטית תהיה יהודית-ערבית במשותף, על בסיס

תוצאות הבחירות לרשימה.

1831891.048.96

4. סעיף 6.ג. מזכירות הדמוקרטית

סעיף 6.ג.1. הרכב המזכירות - שש חברות נבחרות - 
שתי ראשות הרשימה תהיינה חברות מזכירות, ולהן קול אחד במשותף.

1802189.5510.45

5. סעיף 6.ד רשימת המועמדות לכנסת והסיעה

משיקולים אלקטורליים וציבוריים, ניתן יהיה לאחר הפריימריז לשלב
ברשימת הדמוקרטית עד שתי מועמדות שלא נבחרו בפריימריז, ממקום 3

והלאה ולא ברצף, בכפוף לאישור הריבון.

1752687.0612.94

6. סעיף 6.ה כהונת שרות בממשלה ובממשלת ראי 

שרות הדמוקרטית תהיינה ראשות הרשימה, ובמידת הצורך תיבחרנה
שרות נוספות על ידי הריבון, כולל באפשרות של ממשלת ראי.

1871493.036.97

7. סעיף 6.ח.5. ועדת בחירות והצבעות (הוספת סעיף 5)

בישיבות ועדת בחירות ישתתפו חברות המזכירות, ובלבד שאינן בעלות
עניין בהצבעה הנדונה.

1881393.536.47

8. תקנון סעיף 6.ט. איזון לאומי ומגדרי במוסדות הדמוקרטית

במוסדות הדמוקרטית יתקיים איזון לאומי של 40% לפחות לכל לאום,
בנוסף לאיזון המגדרי.

1673483.0816.92

9. פרק 7. הצבעת החזר והעברה מתפקיד

הפקדת מכתב התפטרות:
מועמדות.י הדמוקרטית לכנסת יפקידו מראש מכתב התפטרות, למקרה

שהדמוקרטית תחליט בהמשך להעבירן מהתפקיד.

1861592.547.46

10. פרק 8. בחירות פנימיות והצבעות

סעיף 8.א. מועדי הבחירות המוקדמות לרשימה לכנסת - 
מועדי הבחירות המוקדמות לרשימה יהיו ריאליים יותר: עד 10 ימים לפני
גמר הגשת הרשימות לכנסת בבחירות שהוקדמו, או עד 90 ימים במקרה

של בחירות במועדן.

197498.011.99



אחוז הצבעה(כולל נמנעים): 15.53בעלי זכות הצבעה: 1294סה"כ מצביעים(כולל נמנעים):201סה"כ הצבעות: 3417

% מהמצביעיםמצביעיםתשובה
נגדבעדנגדבעד

11. סעיף 8.ה. 2. (תנאים להגשת מועמדויות)

רף התמיכה המזערי למועמדות בפריימריז יהיה 30 קולות, עם אפשרות
שינוי הרף בתנאים מגבילים מאד, או שינוי הדד-ליין לאיסוף החתימות.

1911095.024.98

12. פרק 9. הצטרפות הדמוקרטית לממשלה

התאמה לתיקונים שאינם קשורים לנושא היהודי-ערבי - 
התאמת פרק 9 לתיקונים בסעיפים קודמים (בלי קשר לנושא היהודי-ערבי),

במידה ויתקבלו.

1911095.024.98

13. נספח א': חוקת הדמוקרטית (תוספת במבוא)

מבוא לחוקה - 
במבוא לחוקה נזכרת מגילת העצמאות, ועתה נוספים לכך מחויבות

לערכיה וציטוטים מתוכה שמדגישים את הערכים האוניברסליים ואת
הדרישה לכתיבת חוקה, המובעים בה.

193896.023.98

14. חוקה סעיף 4א: אחוות עמים במולדת (לאור שינויי המצע שאושרו)

התאמת החוקה לסעיף אחוות עמים במולדת, שכבר אושר בקלפי הקודם.
197498.011.99

15. חוקה סעיף 4ב: אחוות עמים במולדת (שוויוניות יהודית-ערבית)

הוספת משפט בסוף סעיף זה, בדבר שותפות שוויונית יהודית-ערבית.
1911095.024.98

16. עיקרי מצע הדמוקרטית יולי 2022 (תוספת במבוא)

תוספת במבוא לעיקרי המצע בנושא היהודי-ערבי - 
התאמת משפט הפתיחה של עיקרי המצע לעיקרון השוויוניות

היהודית-ערבית.

1891294.035.97

17. כללי: תיקוני כתיב והגהה קלים

כלל תיקוני הכתיב וההגהה בתקנון הנוכחי - 
אישור כלל תיקוני הכתיב וההגהה בתקנון הנוכחי, כולל סעיפים שתוכנם

לא השתנה.

1992991


