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 על סדר היום:

 ;דיון על סדר יומה של הוועידה בצל ההפיכה המשטרית .1

 הכוללת: 2023לחודש מרץ  10-ועידה ה החלטה על כינוס הו  .2

 ; ההפיכה המשטריתועידה בנושא  בודיון  .1

 . 11-הקמת ועדה מכינה לקראת הבחירות לוועידה ה  .2

 סדר היום.מהוסר  - .23ק אוק' ומ" הבחירות לרש טה המוניציפלי לקראת  המ ן דיון בעניי .3

 ; מינוי ממלאי מקום למזכירי סניפים שאינם פעילים .4

 . נותשו .5
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- בנושא ההפיכה המשטרית ופעילות הסיעה בכנסת דברי פתיחה-י מרב מיכאלח"כ  ,יו"ר המפלגה

ן הבחירות לכנסת  קמפיישל  ה  דיקעד סלטון לעמוד בראשות ועדת במאחיאני מעדכנת שביקשתי  

 כם בהמשך. אתעדכן . אני שומעת את ההערות בעניין וא25-ה

ילה לאחרונה להיערך  , המפלגה התחסוף השנה שעברהברקע הבחירות שהתקיימו במהלך  :  עמרי

גיבוש  ת אשבול חלק חשוב ב. לוועדיש בכךכל המורכבויות ש. על  11-ה   לקראת הבחירות לוועידה

.  ויקבלו את אישורה  10-ידה הלווע  במועד שייקבע  לצה לאופן קיומן של בחירות אלה ואלו יוצגוהמה



2   

 

תוקמו  כ בנושאיאידאולוגית  עדה  ום  כן  שעומדים  שתדון  היום  ם  סדר  של  על  בחירתה  לקראת 

 .  11-הוועידה ה

שהווסימון מציע  אני  ביום:  תתקיים  בין  ,  ראשון  עידה  תתחיל  שהיא  מציע  אנחנו    . 16-ל  14אני 

ע לקיים שולחן עגול עם  אני מצי לאופן הפעילות שלנו בנושא.  ביחס    גות האחרותאת המפלצריכים  

 פי הוועידה.  משתת

זו תתקיים במהלך חודש  ,  את ההנהלה על המועד המדויק של הוועידה הקרובהאני אעדכן  :  ניר

 .  כפי שהציע סימון '. נשאף לקיימה באחת מימי אמרץ

ון  : ראשהונתם של אלה כמזכירי סניפים בפועללאשר את כ הצעה היא  , הלגבי מזכירי סניפים בפועל

 , איתי אלמוג בר. ןס; מודיעי , אתי דואנילימי; נס ציונהמישל חון,  ילצ

 

 

 

 

 נמנע  נגד בעד סעיף

 - - פה אחד  כינוס הוועידה 

מינוי מזכירי סניפים  

 בפועל 

 - - 1פה אחד 
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