
פריימריז פתוחיםמפלגה אחת פתוחה לכולםכוחנו באחדותינו

 הצטרפו לחתימת 
חברי מרכז «

להצטרפות ולחתימה 
על העצומה «

הציונות הדתית והימין האידאולוגי מנצחים יחד

****** עידכון מספר 3 ******

ט"ו כסליו         13.12.2019 בס"ד 

חברים יקרים שלום רב
פריימריז  ולקיים  להתאחד  בכוונתם  כי  הודיעו  שהמפלגות  בכך  משמעותית  התקדמות  חלה  השבוע 
פתוחים, אך נראה שבהנהגת הבית היהודי עושים הכל על מנת לגרום לזה להתמסמס, למעט ח"כ מוטי יוגב. חשוב 
לציין שדווקא בקרב חברי המפלגה יש רצון להביא להצבעה על שיטת הבחירה כבר בשבוע הבא. אנחנו סומכים על 
חברי המפלגה שיובילו זאת ואנחנו מצפים מהנהגת המפלגה לפעול בשיתוף פעולה. לעומת זאת, באיחוד הלאומי 
כבר בודקים את הפרטים הטכניים מול הייעוץ המשפטי והגורמים הרלוונטיים. מזכירות עוצמה יהודית הביעה את 

הסכמתה לריצה במפלגה אחת וקיום פריימריז פתוחים.

ביררנו עם 2 חברות שביצעו בעבר את הפריימריז הפתוחים, בין השאר למפלגות הבית היהודי וזהות. חשוב 
תעודת  בין  שמאמת  האבטחה  מנגנון  מהמתפקדים,  אחד  כל  של  חבר  דמי  של  בתשלום  הצורך  שבגלל  להבהיר, 
הזהות לכרטיס האשראי הוא מאוד גבוה, וכך לא ניתן לזייף. בדקנו זאת עם מספר חברות. את הפריימריז תנהל 

וועדת בחירות חיצונית שבראשה עומד עורך דין. אנחנו הצענו את עורך דין יצחק מירון והוא הביע את הסכמתו.

להלן לוחות הזמנים הסופיים לפריימריז לאחר החלטה על תאריך הבחירות:

העברת החלטה במרכזי המפלגות 15-19 בדצמברי"ז – כ"א בכסלו
על קיום פריימריז ומיזוג מלא

הכנת המערכת להתפקדות20-26 בדצמברכ"ב בכסלו – כ"ח בכסלו
התפקדות, עד שעה 27.12-11.112:00כ"ט בכסלו – י"ד בטבת

הגשת מועמדות להיות חבר כנסת 7.1 – 27.12כ"ט בכסלו – י' בטבת
לכל אדם שהתפקד

הגשת ערעורים למועמדים8.1  י"ב כטבת
פרסום רשימת המועמדים הסופית9.1י"ג בטבת

פרסום ספר בוחרים בשעה 12:00 11.1ט"ו בטבת
והגשת ערעורים

פרסום ספר הבוחרים הסופי12.1ט"ז בטבת
קיום הפריימריז13.1י"ז בטבת

הגשת הרשימות לכנסת14.1-15.1י"ח בטבת
בחירות2.3ו' באדר

אנחנו קוראים מפה לחברי הכנסת בצלאל סמטוריץ', איילת שקד, אופיר סופר ומוטי יוגב, להוביל לפריימריז 
על פי לוחות הזמנים האלה. גם אם זה אומר שרק מפלגה אחת בסופו של דבר תקיים את הפריימריז הפתוחים. 
במידה ועד סוף שבוע הבא לא ייערכו הצבעות במרכזי המפלגות על ההצעה שלנו, אנחנו רואים את עצמנו חופשיים 
להתחיל להניע את הליך הפריימריז לבד. מובן שנקבל כל החלטה של מרכזי המפלגות אך אנחנו דורשים להביא 

זאת להצבעה בשבוע הקרוב.

השבוע התבצע שאלון בהודעות  עליו ענו אלפי אנשים. השאלון בדק את תמיכת הציבור לארבעים מועמדים 
חדשים מהציונות הדתית שכולם ראויים. בין המועמדים הבולטים בתמיכה הציבורית היו: אלון דוידי, קלמן ליבסקינד, 
חגית משה, אריה קינג, הרב חיים נבון, אמיתי פורת, ניצנה דרשן לייטר, עמיחי אליהו, שרה בק, רונן שובל, הרבנית 
לאה ויזל, מתן פלג, עליזה בלוך, דוידי בן ציון , עידית סילמן, יונתן דובוב, אדווה ביטון וסיוון רהב מאיר. חשוב להדגיש 

שלא מדובר בסקר אלא בקריאת כיוון לאנשים להצטרף להנהגה ושיש להם תמיכה ציבורית רחבה.

עוד  יצטרפו  המפקד  שיתחיל  שברגע  מצפים  ואנחנו  מתפקדים   9,000 כבר  העצומה  על  היום  עד  חתמו 
עשרות אלפים. התנגדותם של חלק מחברי הכנסת וביניהם בצלאל סמוטריץ' לעצומה, היא לא בגלל חוסר הרצון 
לאיחוד המפלגות וקיום פריימריז פתוחים, אלא בגלל שכתוב בה שאם לא יהיה איחוד - לא נהיה איתם. חשוב 
לנו להדגיש שזה לא איום, אלא הערכת מצב שגוף כזה ללא איחוד מלא וללא פריימריז לא יתקרב אפילו לאחוז 
התפקדות  לקראת  שלכם  הקהילות  את  הכינו  אנא  לפח.  שלהם  הקולות  את  לזרוק  ירצו  לא  ואנשים  החסימה, 
למפקד הציונות הדתית הגדול. חשוב שיהיו כמה שיותר מתפקדים ממגוון רחב של קהלים על מנת לתת ביטוי לכל 

הקולות של הציונות הדתית.

לסיכום, לולא התמיכה הציבורית הרחבה שלכם למהלך - לא היינו יכולים לצאת לדרך ולהוביל אותו. אנחנו עוד 
רחוקים מהצלחה וחשוב מאוד השבוע להגביר את הלחץ הציבורי בחתימה על העצומה, על מכתב חברי המרכז, 

בהודעות וטלפונים להנהגות המפלגות. הפעם רק הציבור יחליט.
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