בס"ד

יום רביעי ב' בסיון תשע"ט
 5ביוני 2019

הזמנה לכינוס מרכז המפלגה
חברי וחברות מרכז יקרים,

הנכם מוזמנים לישיבת מרכז המפלגה שיתקיים אי"ה ביום רביעי ,ט"ז בסיון התשע"ט
( )19/06/2019בשעה  19:00באודיטוריום בנחלים.

סדר היום:
 19:00התכנסות ורישום
 19:30פתיחה והצגת הנושאים שעל סדר היום  -ניר אורבך ,מנכ"ל המפלגה.
 19:50הצבעה לאישור תיקוני חוקה כהוראת שעה
 20:00יו"ר הבית היהודי  -ח"כ הרב רפי פרץ.

**מצ"ב קובץ תיקוני חוקה עם דברי הסבר ,שיובאו לאישור המרכז בישיבה כאמור.

נשמח בבואכם

ניר אורבך
מנכ"ל הבית היהודי

הרב רפי פרץ
יו"ר מפלגת הבית היהודי

בס"ד

הצעת החלטה מזכירות המפלגה כ"ד אייר תשע"ט ()29/05/2019
בעקבות הנסיבות והאירועים האחרונים ,אישרה הכנסת ,ביום רביעי כ"ד אייר תשע"ט
( )29/05/19את הצעת החוק שמורה על פיזורה ועל יציאה לבחירות לכנסת ה.22-
מתוך רצון לשמור על יציבות המפלגה ללא טלטולים וזעזועים מיותרים ולאחר התייעצות
שנערכו עם חברי הכנסת ,נבחרים ואישי ציבור שונים התקבלה במזכירות המפלגה החלטה
משותפת עם יו"ר המפלגה ,ח"כ הרב רפי פרץ ,להציע את נוסח הוראת השעה הבאה ,על מנת
לצאת מאוחדים ובזמן הקצר ביותר למערכת הבחירות.
מזכירות המפלגה מצטרפת להצעת יו"ר המפלגה להביא לאישור מרכז המפלגה הקרוב הוראת
שעה לתיקון החוקה בכל הנוגע לבחירת יו"ר המפלגה ולקביעת הרכב רשימת מועמדי המפלגה
לכנסת ה – .22

הוראת שעה לתיקון חוקת המפלגה לבחירות לכנסת ה.22-
לבחירות לכנסת ה 22-בלבד תשונה שיטת קביעת הרכב רשימת המועמדים של המפלגה,
עד למקום ה ,12-כפי שיפורט להלן ,וזאת בכפוף להוראות בדבר הבטחת ייצוג לנשים .ועדת
הבחירות תציב את מועמדי המפלגה לכנסת מהמקום ה 13-ואילך בכפוף להוראות בדבר
הבטחת הייצוג לנשים.
•

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

המרכז מחליט לאשר בהוראת שעה לבחירות לכנסת ה 22-בלבד את הנוסח הבא  -לא
תבוא בפני המרכז הצעה לשינוי תקנון המפלגה אלא בחלוף  48שעות מזמן ששוגרה
לחברי המרכז ולמוסדות המפלגה הודעה עליה והיא פורסמה באתר האינטרנט של
המפלגה.
•

הצעה לתיקון החוקה בהוראת שעה ,סעיף  271בנושא הרוב הדרוש לשינוי החוקה.

המרכז מחליט לאשר בהוראת שעה לבחירות לכנסת ה 22-בלבד את הנוסח הבא  -הרוב
הדרוש לשינוי תקנון המפלגה הוא רוב רגיל מחברי המרכז המשתתפים בהצבעה.
•

בחירת יושב ראש המפלגה ורשימת המפלגה בבחירות לכנסת (ההוראות הנ"ל
יחליפו כהוראת שעה את סעיפים  193-197וכן את סעיפים  205-211בחוקת
המפלגה)

רשימת הבית היהודי למקומות  1-12תהיה הרשימה שנבחרה על ידי המרכז לקראת
הבחירות לכנסת ה 21-ובצירוף שריוני הוועדה המסדרת למקומות  1ו.3 -

