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 ט"חשון תשע' מיום ה המרכז כינוס תוצאות: הנדון

 

בעד ההצעה לשינויים חברי מרכז  142הצביעו , ט"חשון תשע' ה, בכינוס המרכז ביום ראשון .1

 191 הצביעו כ"הס. חברי מרכז הצביעו נגד 141 .ר המפלגה"כפי שהציע יו, בתקנון המפלגה

ל "ל הבמה ניצבים מנככאשר ע, בתום ההצבעהי ההכרזה הרשמית "עפוזאת , חברי מרכז

 . הכינוסו המפלגה וראשי המפלגה

-ו, ר"יושהציע הבתקנון המפלגה כפי הצביעו בעד השינויים  11.11%, 1האמור בסעיף  י"עפ .1

שינויי תקנון דורשים רוב של ( 131סעיף )י תקנון המפלגה "מכיוון ועפ. הצביעו נגד 13.14%

 .ר לשינויים בתקנון"הרי שהמרכז דחה את הצעות היו, 12%

מכלל  12%המפלגה דורש רוב של תקנון ל 131סעיף , למכתב זה 1למרות האמור בסעיף  .1

ולכן הרוב שהתקבל  ,(ולא מכלל המצביעים שאינם כוללים נמנעים)כלומר כולל נמנעים , הנוכחים

 .11%-מ אף בפועל היה נמוך משמעותית

הבית 'ל "מנכ, ניר אורבך" –אני מצטט מהאתר  ,באתר כיפה האחרון י פרסום ביום שישי"עפ .4

ה וכי רה טרם הסתיימשהיה בערב ההצבעה הספיבעקבות חוסר סדר כי ' כיפה'אמר ל' היהודי

 ."שתמכו בשינויים 12%יש יותר מ. השינויים עברו. יקים יתקבלו בשבוע הבאהנתונים המדו

ולא להמציא תירוצים  אתהז ךלא לנקוט בדר, בכם שלא לפגוע יותר במפלגה יםמפציר חנואנ .2

דות בבירור והתוצאות מתוע בכינוס המרכז כולם ראו מה היה. לצורך שינוי תוצאות ההצבעה

ל עבר נאמר ונכתב וכ והדרך בה נעשו הדבריםנוס יכהמועד  .נמצאים ברשתאף בסרטוני וידאו ש

 . תדמית המפלגה בעיני הציבוראת זעם חברי המרכז וגרמו לנזק רב ל ועורר, כך

, על בסיס ישיבת המרכז וההצבעה שהיתה המפלגהשכל ניסיון לשנות את תקנון  יםמודיע אנחנו .1

 . ללא פשרות שפטימבמאבק ל קיית

 ,האחרונהישיבת המרכז ההצבעה בעל בסיס  המפלגהתקנון כל ניסיון לשנות את  כי נוברור ל .3

ויגרום למפלגה נזק עצום שזמן רב יידרש כדי , יתקל בזעם רב בקרב המתפקדים וחברי המרכזי

 . לתקנו

ודיע עוד השבוע על תוצאות ההצבעה הרשמיות כפי שההנהגה ת יםמבקש חנואנ, לאור כל זאת ./

 .ר"ועל דחייה של הצעות היו, מרכזינוס הכב שהוכרזו
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