בס"ד

פרוטוקול ועדת בחירות ומזכירות הבית היהודי
מיום חמישי ה' אדר תשע"ז ()09/03/17

משתתפים:
מיכאל סימן טוב – יו"ר ועדת בחירות
ניר אורבך – מנכ"ל המפלגה ויו"ר המזכירות
שוקי גולובינסקי (ועדת בחירות)
נתי נגר (ועדת בחירות)
לאה ויזל (מזכירות)
עידית סילמן (מזכירות)
שמעון חזן (מזכירות)

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הודעה על מינוי יו"ר ועדת הבחירות
אישור ספר הבוחרים 2016
אישור בקשת יו"ר המפלגה להקדמת בחירות לכהונת יו"ר
אישור זמני ונוהל בחירות לכהונת יו"ר
אישור מיקומי קלפיות
אישור ועדה מאוחדת מצומצמת

הישיבה נפתחה בשעה 19:00

רחוב העבודה ( 11בית בלרס) ראש העין

טל03-6093580 :

פקס03-6913640 :

 .1הודעה על מינוי יו"ר ועדת בחירות
ניר אורבך :בעקבות פרישתו של יו"ר הועדה שי נתן לפני כ 10 -חודשים ובעקבות הצורך
לדון ולחדש את דיוני הועדה מינה היום יו"ר המפלגה נפתלי בנט את מיכאל סימן טוב ליו"ר
ועדת הבחירות על פי הסמכות המוקנית לו בחוקת המפלגה (סעיף .)174
אנחנו רוצים להודות לשי נתן על עבודתו עד עכשיו ולאחל למיכאל סימן טוב הצלחה
בתפקיד חשוב זה.
בנוסף ,כדי שנוכל לנהל את הליך הבחירות בצורה ראויה ומיטבית הן ניהולית והן כספית,
איחדנו את ועדת הבחירות והמזכירות לוועדה אחת שתרכז ותנהל את הבחירות וזאת כפי
המתאפשר לנו על פי חוקת המפלגה.

 .2אישור ספר הבוחרים 2016
החלטה :הוצג בפנינו ספר הבוחרים שנסגר ב.31/12/2016-
בספר זה רשומים  28,068בוחרים שהתפקדו במפקד שהחל בתאריך . 21/8/16
הספר יוצג לעיון ובדיקת הציבור בדרך אותה תמצא המפלגה לנכון ,כל אדם יוכל לבדוק
האם הוא רשום בספר זה ויוכל לערער במידת הצורך.
חברי המפלגה המופיעים בספר זה יוכלו לבחור ולהיבחר בבחירות למרכז המפלגה
ולסניפים שיתקיימו בסוף שנת .2017
להצבעה :אושר פה אחד

 .3אישור בקשת יו"ר המפלגה להקדמת בחירות לכהונת יו"ר המפלגה
החלטה :על פי סעיף  30לחוקת המפלגה העביר יו"ר המפלגה נפתלי בנט בקשה להקדים
את הבחירות לכהונת יו"ר המפלגה .הועדה מחליטה להיענות לבקשה בהתאם לנימוקים
שהוצג בפניה ולהקדים את הבחירות לכהונת יו"ר המפלגה ולערכם בהקדם האפשרי.
להצבעה :אושר פה אחד
הודעה :על פי הזכות המוענקת לו לפי סעיף  21לחוקת המפלגה החליט נפתלי בנט לקצר
את תקופת האכשרה כך שמי שרוצה לבחור או להיבחר בבחירות לכהונת יו"ר המפלגה
יוכל להתפקד באמצעים אלקטרוניים בלבד וזאת עד ליום שני כ"ב אדר תשע"ז 20/3/17
בחצות.

רחוב העבודה ( 11בית בלרס) ראש העין

טל03-6093580 :

פקס03-6913640 :

 .4אישור זמני ונוהל בחירות לכהונת יו"ר
החלטה :בפני החברים הוצגה טבלת לוחות זמנים ,הקובעים את המועדים השונים
הנדרשים לבחירות ,לוחות הזמנים הוכנו בשיתוף יועצה המשפטי של המפלגה ,בכפוף
לחוקת הבית היהודי ,הוראות החוק והשוויוניות הנדרשת במתן הזדמנות שווה
למתמודדים .הועדה תאפשר לחברים להוציא את סכום התקרה המקסימאלית המותרת
על פי חוק ,בכפוף לחישוב שייתן על ידי היועץ המשפטי של המפלגה ולהוראות מבקר
המדינה .הבחירות יתקיימו ביום חמישי א' אייר תשע"ז ( )28/4/17בשעות 14:00-21:00
נקודות מנחות לנהלי הבחירות:
• מועמד ישלם סך של  ₪ 10,000ויציג  300חתימות של מתפקדים
• ספר הבוחרים שיימסר למועמדים יכלול שם מלא ,מספר ת.ז וכתובת מלאה וזאת
בכפוף לחתימת המועמד על התחייבות הנדרשת על פי הוראות החוק ,הועדה תאפשר
למועמדים לשלוח מיילים למתפקדים מבלי לחשוף את מאגר הנתונים של המפלגה.
• ערערים טכניים (תיקון פרטים) ידונו ע"י יו"ר הועדה ,ערערים מהותיים יובאו לדיון בפני
כלל הועדה.
• הבחירות יהיו ממוחשבות ,עם מתן אפשרות להצביע בכל מקום בארץ.
להצבעה :אושר פה אחד

 .5אישור מיקומי קלפיות
החלטה :הקלפיות ירוכזו בכ 25-מקומות ברחבי הארץ .הקלפיות ימוקמו בערים ובישובים
בהם יש מספר רב של מתפקדים תוך כדי פריסה ארצית ומתן אפשרות סבירה להצבעה
לכל מתפקד בארץ .בכל עיר תיפתח קלפי אחת ,מספר העמדות בכל קלפי יקבע בהתאם
להנחיות הצוות המקצועי ולפי מספר המתפקדים הצפויים להצביע.
ועדת הבחירות מסמיכה את הועדה המשותפת המצומצת לדון במיקומי הקלפיות
שיובא לפניה בישיבה הבאה.
להצבעה :אושר פה אחד

רחוב העבודה ( 11בית בלרס) ראש העין

טל03-6093580 :

פקס03-6913640 :

 .6אישור ועדה מאוחדת מצומצמת
החלטה :כדי להקל על ניהול הבחירות ,תוקם ועדה מאוחדת לוועדת הבחירות ולמזכירות
המפלגה שתנהל את הבחירות העומדות לפתחנו.
יו"רים משותפים – ניר אורבך ומיכאל סימן טוב
חברים בוועדה:
שוקי גולובינסקי ,נתי נגר ,עידית סילמן ,לאה ויזל ,נחמה אבינר ,שמעון חזן וחיים גולדמן
להצבעה :אושר פה אחד

__________________________
מיכאל סימן טוב  -יו"ר הועדה

________________________
ניר אורבך – מנכ"ל הבית היהודי

הישיבה ננעלה בשעה 20:30

רחוב העבודה ( 11בית בלרס) ראש העין

טל03-6093580 :

פקס03-6913640 :

