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שלום רב חברים

איילת שקד. היא הודיעה שהיא תחליט היום לאן פניה, לאחר שנפתלי בנט  אתמול התקיימה פגישה עם 
מנסה לשכנע אותה להישאר בימין החדש ולא להצטרף ליוזמת המפלגה המאוחדת והפריימריז הפתוחים. מנגד, 

חייבת  שקד  איילת  בבחירות.  היהודי  הבית  מרכז  את  לכבוש  איילת  את  לשכנע  מנסים  היהודי  בבית  מרכז  חברי 

להצטרף למהלך. עד עכשיו היא תמכה בזה, ובימים האחרונים מנסים חברי המרכז של הבית היהודי לשכנע אותה 

בטענה שכך יבואו למשא ומתן כשידם על העליונה מול האיחוד הלאומי.

אסביר מדוע טענה זאת היא מופרכת. אם איילת שקד תיבחר להנהגת הבית היהודי, היא תנהל משא ומתן 
מתיש מול סמוטריץ' ואז מול בן גביר. רשימה שכזאת ככל הנראה לא תעבור את אחוז החסימה. וגם אם תעבור, כל 

אחת מהמפלגות תקבל בממוצע מנדט אחד. מדובר במהלך מסוכן שמחליש עוד ועוד את הציונות הדתית. 

בצלאל סמוטריץ' כבר החליט שהוא רוצה, אך הוא צריך שלפחות שלוש מתוך ארבעת השחקנים יצטרפו 
אליו למהלך. בן גביר ועוצמה כבר בפנים, וכעת אנחנו ממתינים לבית היהודי ולאיילת שקד. וזאת סיבה נוספת מדוע 

חשוב שאיילת תצטרף למהלך. איילת בקשר מעולה עם חברי המרכז של הבית היהודי ויכולה לשכנע אותם להצטרף. 

בנוסף לכך, ברגע שאיילת תצטרף ונצא למפקד, נעלה בצורה משמעותית בסקרים, מה שיגרום לכך שאולי נתניהו 

ישריין את נפתלי בנט בליכוד מתוך חשש שעוד פעם יזרוק מנדטים של הימין לפח.

מוחלט  ניתוק  הרשימה,  לקיבוע  מתכוונת  שהיא  הודעה  הבוקר  הוציאה  היהודי  הבית  הנהגת 
מהציבור. לפי חוקת הבית היהודי רק היו"ר ויו"ר הנשיאות יכולים לזמן את המרכז בזמן כזה קצר ולכן השבוע 
הנהגת  על  וילחצו  ומנהיגות  אחריות  יגלו  הם  האם  היהודי.  הבית  של  המרכז  חברי  של  הגורלי  השבוע  הוא  הזה 

המפלגה לקיום הצבעה במרכז על איחוד מפלגות הציונות הדתית וקיום פריימריז פתוחים, או שהם ינסו להוביל 

יצביעו, בנסיון לשמור על הכוח של עצמם, במקום לתת לחוכמת ההמונים לנצח. אני  למהלכים ששוב רק הם 

בטוח שחברי המרכז של הבית היהודי יצביעו בעד איחוד המפלגות וקיום פריימריז פתוחים, הרי זה מה שאמרו כל 

השנים לחברי האיחוד הלאומי. בגלל לוחות הזמנים המצורפים, מצופה מהם גם ללחוץ בכל האמצעים על קיום 

הצבעה השבוע כדי לעמוד בלוחות הזמנים הצפופים ולהצליח לפקוד למפלגת הציונות הדתית והימין האידאולוגי 

מעל חמישים אלף איש.

להלן לוחות הזמנים הסופיים לפריימריז:

העברת החלטה במרכזי המפלגות על קיום פריימריז ומיזוג מלא15-19 בדצמברי"ז – כ"א בכסלו

הכנת המערכת להתפקדות20-26 בדצמברכ"ב בכסלו – כ"ח בכסלו

התפקדות, עד השעה 27.12-11.112:00כ"ט בכסלו – י"ד בטבת

הגשת מועמדות להיות חבר כנסת לכל אדם שהתפקד7.1 – 27.12כ"ט בכסלו – י' בטבת

הגשת ערעורים למועמדים8.1  י"ב בטבת

פרסום רשימת המועמדים הסופית9.1י"ג בטבת

פרסום ספר בוחרים בשעה 12:00 והגשת ערעורים11.1ט"ו בטבת

פרסום ספר הבוחרים הסופי12.1ט"ז בטבת

קיום הפריימריז, פרסום תוצאות סופיות בשעה 13.123:00י"ז בטבת

הגשת ערעורים מ 8:00 בבוקר עד 16:00. 14.1י"ח בטבת
בשעה 22:00 תשובות על הערעורים

הגשת הרשימות לכנסת14.1י"ח בטבת

בחירות2.3ו' באדר

השבוע  היהודי  הבית  מרכז  לכינוס  הזמנה  תצא  שהיום  מנת  על  הזירות  בכל  כרגע  עובדים  אנחנו  לסיכום, 
להצביע. במידה והנהלת הבית היהודי לא תודיע על כינוס המרכז עד היום בערב, אנחנו נכנס אותו ביום חמישי 

הציבור.  בעזרת  זאת  ונממן  האידאולוגי  והימין  הדתית  הציונות  מפלגת  ולהשקת  להצבעה  בעצמנו  ב20:00 

במקביל אנחנו לוחצים על איילת שקד להצטרף. אתמול היא קיבלה אלפי הודעות בזכותכם שקראו לה להצטרף. 

המטרה היא שעד סוף השבוע, כל ארבעת השחקנים ייפגשו לפגישת התנעה ראשונה ולהצטרפות למהלך. אנחנו 

כבר התחלנו לעבוד על אתר למפקד וקיום יום הבחירות. סקר של אתר כיפה מראה שמעל 80% אחוז מהציבור רוצה 

פריימריז פתוחים ומפלגה אחת, ורק מעטים רוצים ריצה בשתי מפלגות. נעשה הכל כדי לבטא את רצון הציבור. 

הפעם רק הציבור יחליט!
בברכה,

איתי גרנק
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