בס"ד

יום ראשון י"ט טבת תשפ"א
 03בינואר 2021

הזמנה והוראות לכינוס מרכז המפלגה
חברי וחברות מרכז יקרים,
בהתאם להזמנה שנשלחה אליכם בתאריך ז' טבת ( )22/12/20ביום שלישי הקרוב ,כ"א
טבת התשפ"א ( )05/01/2021תתקיים הצבעה במרכז המפלגה לאישור הצעת יו"ר המפלגה
כפי שהיא מפורטת להלן.
מכיוון שבעקבות תקנות שעת חרום וצו בריאות העם לא ניתן לערוך כינוסים רבי משתתפים,
מצורפת הצעת ההחלטה להזמנה זו וחברי המרכז יוכלו להצביע בעד או נגד ההצעה
בהצבעה דיגיטלית מהבית כפי ההחלטה שהתקבלה במזכירות המפלגה.
החלטת המזכירות במלואה מצורפת בסופו של מסמך זה.
להפעלת מערכת ההצבעה נבחרה חברת יאיאסופט אשר עומדת בנהלים ותקנים מחמירים
וניהלה מאות מערכות הצבעה דומות ,מערכת ההזדהות מנותקת לחלוטין ממערכת ההצבעה
ונשמרת על שרתים נפרדים .לא ניתן לזהות את אופי ההצבעה לפי בוחר .המערכת בטוחה
ודיסקרטית לחלוטין.
אופן ההצבעה
כל חבר/ת מרכז יקבלו ביום שלישי בשעה  15:00הודעת  SMSעם לינק להצבעה לאתר
ההצבעה .אתר ההצבעה יהיה פתוח בין השעות .16:00-20:00
יש להיכנס החל מהשעה  16:00לאתר ההצבעה ולהזין מספר ת.ז .ולאחר מכן תשלח אליכם
לטלפון הנייד הודעת  SMSעם קוד כניסה ייחודי למערכת ,בהזנת הקוד תפתח מערכת
ההצבעה ומשם פעלו בהתאם להוראות.

שימו לב – כדי לשמור על טוהר הבחירות יש חובה להצביע לבד ובדיסקרטיות ,ללא אנשים
אחרים בסביבה .כמו כן חל איסור מוחלט להעברת קוד הכניסה לגורם שלישי ,העברת הקוד
דינה כזיוף הצבעה .המערכת יודעת לזהות אי התאמה בעת העברת קוד כניסה אנא המנעו
מאי נעימויות.

בס"ד

הוראות שעה לתיקון חוקת המפלגה

•

הצעה לתיקון החוקה בהוראת שעה ,סעיף  270בנושא זמן מתן ההודעה על כינוס
המרכז לתיקון החוקה.

המרכז מחליט לאשר בהוראת שעה את הנוסח הבא  -לא תבוא בפני המרכז הצעה לשינוי
תקנון המפלגה אלא בחלוף  96שעות מזמן ששוגרה לחברי המרכז ולמוסדות המפלגה
הודעה עליה והיא פורסמה באתר האינטרנט של המפלגה .הוראת השעה תהיה תקפה
עד לתאריך כ"ז טבת תשפ"ב ( )31/12/21בלבד

•

בחירת יושב ראש המפלגה וחברי הכנסת (ההוראות הנ"ל יחליפו כהוראת שעה את
סעיף  193וסעיפים  205-206בחוקת המפלגה)

המרכז מחליט לאשר בהוראת שעה את הנוסח הבא  -יושב ראש המפלגה וחברי הכנסת
יבחרו בבחירות ישירות ,שוות ,וחשאיות על ידי כלל חברי מרכז המפלגה בעלי הזכות
לבחור.
הבחירות תתקיימנה לפי הוראותיו של תקנון המפלגה או מכוחו ,כאשר האמור בהוראת
שעה זו יגבר על הוראות התקנון ,מקום בו קיימת סתירה בניהם .הוראת השעה תהיה
תקפה עד לתאריך כ"ז טבת תשפ"ב ( )31/12/21בלבד

בס"ד

החלטת מזכירות וועדת הבחירות של הבית היהודי ט״ו טבת תשפ״א 30/12/2020
בעקבות המצב הבריאותי השורר במדינה ובעקבות ההגבלות שהוטלו על אזרחיה התכנסו
מזכירות הבית היהודי וועדת הבחירות וזאת על מנת לבחון חלופות להצבעה באמצעים
דיגיטליים מרחוק בישיבות המרכז הקבועות לחודש הקרוב.
בפני החברים הוצגה מערכת הצבעה אינטרנטית אשר משמשת במערכות בחירות פנימיות
בארץ ואשר משמשת בין השאר מפלגות נוספות.
סעיף  193לחוקת המפלגה קובע שהבחירות יהיו חשאיות.
חשאיות הבחירות זוהי אבן יסוד ועיקרון חשוב בדמוקרטיה ויש לשמור עליו מכל משמר.
למערכת יתרונות רבים ,אולם חסרונה של המערכת כפי ששמנו לב הוא שלא ניתן לשמור על
עקרון חשאיות ההצבעה ולהבטיח הצבעה ׳ללא הפעלת לחץ׳ מגורמים שונים וכמוהו כמתן
היתר להיכנס לקלפי ביחד עם אדם נוסף .לא נוכל להבטיח כי ליד המצביע לא יעמוד אדם
נוסף בין אם קרוב משפחה ובין אם חבר כדי לוודא הצבעה מסוימת.
יש לציין כי השימוש במערכת זו נבחן כבר לפני כשנה ולבסוף החליטה המפלגה בעקבות
יעוץ משפטי שקיבלה לא להשתמש בה.
כדי שלא תצא תקלה תחת ידינו חשוב לציין וברצוננו להבהיר שוב ,המערכת בטוחה לשימוש
מבחינה טכנולוגית ויש הפרדה ברורה בין ההזדהות להצבעה .כמו כן כל נתוני ההצבעה
נשמרים בנפרד מנתוני ההזדהות .לא ניתן לדעת מה הצביע הבוחר וחשאיות ההצבעה
נשמרת כמו שצריך.

לסיכומם של דברים
לאחר שנבחנו כל הנקודות החליטו החברים כי מכיוון שלא ניתן להפעיל קלפיות רגילות
בתאריך  5/1/2021ובגלל לחץ הזמנים הצפוף העומד לפנינו ובעקבות כך שתיקוני החוקה
צפויים לעבור ברוב גדול ואין בהצבעה זו הצבעה פרסונלית תערך ההצבעה בתאריך 5/1/21
בצורה דיגיטלית ומרחוק.
אולם ככל שמדובר במערכות בחירות אישיות ,אמוציונליות ובעלות רגישות גבוהה ממליצים
החברים שלא להשתמש במערכת הצבעה דיגיטלית וזאת כדי למנוע לזות שפתיים וכדי
לשמור על טוהר הבחירות בצורה מלאה ככל הניתן.
במידה ורמת התחלואה תעלה וההגבלות יוחמרו יתכנסו שוב החברים על מנת לקבל הכרעה
בנוגע לבחירות ליו״ר הרשימה ולחברי הכנסת.

