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 בס"ד
 ר"ח שבט תשע"ט

 2019בינואר  7
 לכבוד

 , נשיאות המפלגהגדי מזוז
 מנכ"ל המפלגה ,ניר אורבך

 חברי מרכז הבית היהודי
 

 שלום רב,
 

 (.201916.1) פלגה ביום רביעי, י' בשבט תשע"ט הסתיגויות לקראת התכנסות מרכז המהנדון: 
 

 הקדמה

המפלגה, אנו, כאחת המפלגות הותיקות מ חלקבעטיים של האירועים האחרונים, עם פרישת 

 במדינה, מתבקשים להתארגן מחדש עם מוסדותינו והמבנה הארגוני שלהם.

שלדעתנו תשקף במכנה הרחב ביותר את שאיפתם של חברי המרכז וחברי המפלגה  ,להלן הצעה

 השורשיים, המבקשים לשמר את ערכי הציבור הדתי לאומי.

מכוונת למיקסום מעורבות הגוף החוקי הקיים כיום, ההצעה במגבלות הזמן והתקציב הקיימים, 

רחב דיו לייצוג מרבית המגזרים  מרכז המפלגה, שבאמצעותו יוקם גוף ציבורי, מצומצם בהרכבו אך

 והדתי לאומי במדינה. הציוניוהאוכלוסיות בציבור 

 ההצעה

כל החלטותיה יובאו לאישור שמועצה ציבורית זמנית,  ,בלבד למשך שבועמנות, בזה, למוצע 

להמלצת המרכז ואישורו, ולהביא  לאתרתהא,  יחידהמשימתה ההמינוי הינו אישי בלבד. המרכז. 

 לראשות המפלגה. מוסכם ת/מועמד

  בתום , ובתוך שבוע אחדהמפלגה  לראשותאו יותר לאתר ולהציע שם אחד  מחויבתהועדה

מבין המועמד/ת  בחירתיתכנס מרכז המפלגה לנוספים,  ימים 10לאחר שבוע זה, 

 .המועמדים המוצעים, כאמור

  ימים נוספים,  10בתום לאתר אף מועמדת/ת בטווח זמן זה,  ולא הצליחה הועדהבמידה

, את חברי הכנסת לאחר מכן,ומיד  ,יתכנס מרכז המפלגה לבחור את היו"ר בהצבעה נפרדת

 בהצבעה נוספת.

 כינוס של המרכז.באותו  ות יתקיימוההצבע בקלפי. ,אישיות וחשאיותתהיינה כל ההצבעות 

 

 הצבעהאופן 

חבר מרכז יסמן בפתק ההצבעה  .בלבד: בשעת הכינוס תתקיים הצבעה ליו"ר ההצבעה הינה כלהלן

 שם אחד בלבד, כרצונו. המועמד שיזכה במירב הקולות יוכרז כיו"ר המפלגה.

הצגת היו"ר הנבחר, תתקיים מיידית הצבעה נוספת על המועמדים לכנסת. חבר מרכז יסמן לאחר 

 לנמוך..  התוצאות ידורגו מהגבוה שמות 4עד ברשימת המועמדים שתימסר לידיו בקלפי, 

 :  6-וה 2-ריונים למקומות הש

 שהציגה מועמדות וקיבלה את מירב הקולות מבין הנשים המועמדות, תשוריין למקום השני אשה

 , אלא אם נבחרה למקום גבוה יותר.ברשימת הבית היהודי

, שהציג/ה מועמדות וקיבל/ה את מירב הקולות מבין המועמדים 35, כמוגדר בחוקה עד גיל צעיר/ה

 , אלא אם נבחר/ה למקום גבוה יותר.ברשימת הבית היהודי השישי בגיל זה, י/תשוריין למקום

 כדלהלן: להחתים חברי מרכזהמועמד יהא על , ליו"ר ו/או לחברי כנסתמועמדות הצגת לשם 
 ללא חתימות – או לשעבר חבר כנסת מכהן 

  חתימות 20 –מרכז חבר 
  חתימות חברי מרכז 30 –הבית היהודי מתפקד 

  חתימות חברי מרכז 50 –מועמד חיצוני למפלגה 
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 :יהיה כדלהלן ת האיתורמוצע בזה כי הרכב ועד
 

 גדי מזוזנשיאות המרכז וסגני ראש עיר,  .1
 פינקלשטייןגילה  נשיאות המרכז, .2
 הרב אלי סדןנציגי רבנים,  .3
 הרב איתן אייזמןנציגי רבנים,  .4
 דעייצחק  סגני ראש עיר, .5
 חגית משהסגני ראש עיר,  .6
 חביב פרץסגני ראש עיר,  .7
 אורבךניר  מנכ"ל המפלגה, .8
 סימנטובמיכאל  יו"ר ועדת הבחירות, .9

 סולימןאבי  מזכ"ל הפועהמ"ז, .10
 ליאורה מינקהיו"ר תנועת "אמונה",  .11
 אמיתי פורתמזכ"ל הקיבוץ הדתי,  .12
 אברהם דובדבני, ההסתדרות הציונית העולמיתיו"ר  .13
 יאיר שחל"ל תנועת בני עקיבא, מזכ .14
 מלאך-שאול דהמזכ"ל תנועת עזרא,  .15
 הרב יצחק לויהשר לשעבר,  .16
 יהלוםשאול  השר לשעבר, .17
 אורלבזבולון  השר לשעבר, .18
 טאובעמיעד  נציג פורום ראשי סניפים, .19
 למןיעידית סנציגת פורום הנשים,  .20
 יונתן דובובנציג פורום הצעירים,  .21

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ובייעקהילה 
 חברי מרכז המפלגהבשם 


