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  תקנון לשכת סוכני ביטוח בישראל
  
  מוסדות, הוראות יסוד, הגדרות  .1

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  הגדרות  1.1  

  
  :בתקנות אלה    

  
  .לשכת סוכני ביטוח בישראל      :הלשכה      

  
  .על פי החוקמי שמחזיק ברישיון סוכן ביטוח   :  סוכן ביטוח

  
חוק ,  1981-א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים   : החוק      

) עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(הפיקוח על שירותים פיננסים 
, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים , 2005 –ה "התשס
או כל חוק אחר המסדיר את נושא הביטוח , 2005 –ה "התשס

  .לרבות התקנות והצווים שהותקנו על פיהם, והעיסוק בו
  

  .רשיון שניתן לאדם על פי החוק לעסוק כסוכן ביטוח  : ון סוכןרשי    
  

  .מי שנתקבל כחבר הלשכה בהתאם לתקנות אלה ולא הוצא ממנה  : חבר הלשכה
  

  הוראות יסוד  1.2  
  

  .לשכת סוכני ביטוח בישראל  : שם הלשכה  
  

  :      באנגלית  
     ASSOCIATION OF INSURANCE BROKERS & AGENTS IN ISRAEL  

 
  :טרות הלשכה ותפקידיה הםמ    

  
  .לארגן את סוכני הביטוח במסגרת ארצית ובמסגרות מקומיות   1.2.1    

  
לשמש ארגון יציג שהוא מייצג יחיד של סוכני הביטוח בכל ענייניהם הן בארץ    1.2.2      

  .והן בארגונים מקצועיים בינלאומיים
  

חברתיים התרבותיים ה, לפעול למען קידום האינטרסים המקצועיים     1.2.3     
לרבות ייזום וקיום מחקרים בענייני ביטוח , והכלכליים של חברי הלשכה

  .והוצאת ספרות מקצועית בשטח זה
  

למען הגנת ענייניו של המבוטח בנאמנות , לעמוד על משמר המקצוע ורמתו 1.2.4
לקיים פיקוח וביקורת מקצועית לגבי חברי הלשכה ולקבוע כללי , ובמסירות

  .וכללי אתיקה מקצועייםנוהג מחייבים 
  

  
לשקוד על קידום הכשרתם , לשפר את תנאי עבודתם של חברי הלשכה   1.2.5    

המקצועית לרבות פיקוח על רמת ההתמחות של העתידים להיות סוכני 
  .כל עוד מתמחים אלה אצל חברי הלשכה בהתאם לתקנות, ביטוח

  
   .ובין הלשכה לחבריהלהסדיר את יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם    1.2.6    

לרבות מנוי בוררים בסכסוכים   , לטפח עזרה עצמית ועזרת גומלין ביניהם
  .שבין  חברי הלשכה

  
לרבות מתן חוות , להסדיר את יחסי חברי הלשכה עם המבטחים והמבוטחים  1.2.7      

  .תיקוניו וחיקוקים על פיו, דעת והופעה בעניין ביצוע החוק
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מועדונים וסמינריונים ולערוך ולסדר , לקיים ולצייד ספריות, להחזיק, לייסד   1.2.8  
הרצאות ושעורים בקשר לענייני  המקצוע , ויכוחים, שיחות, ולנהל כינוסים

  .או ארגון אחר, או בשיתוף עם מוסד, לבדה, ולשם השתלמות בו
  

ה לייסד ולקיים מוסדות כלכליים על יד הלשכה לשם קידום ענייניה בין   חברי   1.2.9
לרבות קרנות ביטוח וקרנות פנסיה ומוסדות , או בשיתוף עם מוסד או ארגון

  .אחרים של עזרה הדדית לחברי הלשכה
  

, להוציא עיתונות וספרות מקצועית לתמוך בפרסום עבודות מדעיות במקצוע  1.2.10
לבדה או , או המעניינים את חברי הלשכה, או בנושאים שונים הקשורים בו

  .או ארגון אחר ,בשיתוף עם מוסד
  

  .לטפל בנושא יחסי הציבור של הלשכה כלפי חוץ  1.2.11  
  

  מוסדות הלשכה   1.3
  

  .אסיפה כללית     1.3.1
  .מועצה ארצית     1.3.2
  .הועד המנהל     1.3.3
  .בית דין ארצי     1.3.4
  .ועדת ביקורת     1.3.5
  .האתיקהועדת      1.3.6
  .ועדת תקנון      1.3.7
  .סניף אסיפה כללית של     1.3.8
  .ועדת סניף     1.3.9

  .ועדות   1.3.10
  

, או טובות הנאה, נכסי והכנסות הלשכה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים   1.4
  .אסורה -בין חבריה , בכל צורה שהיא

  
  
  אסיפה כללית   .2

    ~~~~~~~~~~~~  
  

  נוהלים כלליים  2.1  
  

לא פחות  ה והיא תתכנסהאסיפה הכללית היא המוסד העליון של הלשכ   2.1.1    
  .לפי  הלוח הגרגוריאני, אחת לשנהמ

  
המועצה הארצית רשאית להחליט על זימון אסיפה כללית שלא מן    2.1.2

וחייבת לעשות  -על פי דרישה בכתב של מעל מחצית מחבריה   , המניין    
כן על פי דרישה בכתב של הועד המנהל או ועדת הביקורת או רואה     
. ה או דרישה בכתב של עשירית מכלל חברי הלשכההחשבון של הלשכ    
  :להלן' הדרישה בכתב מכל המוסדות תוגש בהתאם לנספח א    

. יום מיום החלטת המועצה הארצית 30 -האסיפה תכונס לא יאוחר מ      
לפי שיקול , נשיא הלשכה רשאי לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין      
  .בכל עת לכל נושא, דעתו      
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  'ספח אנ      

  טופס הגשת רשימות לזימון אסיפה כללית שלא מן המניין      

לדיון , מבקשים לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין, החתומים מטה, אנו      

  :בנושאים הבאים        

  ______________.  א      

  ______________.  ב      

  ________, .:ז.ת______, : שם פרטי______, : שם משפחה      

  ______: תאריך__, ___: חתימה      

  .ז או צילום תעודת חבר לשכה"בצירוף צילום ת      

  .הנספח יהיה על דפי לוגו הלשכה בלבד      

  
  

  או אסיפה כללית שלא מן המניין/אסיפה כללית ו   2.2
  

או לאסיפה כללית שלא מן המניין /הודעות המזמינות לאסיפה כללית ו    2.2.1
יום לפני מועד  14חות לפ, תכלולנה את סדר היום ותשלחנה לחברים  
  .האסיפה  

  
י נשיא "האסיפה הכללית או האסיפה הכללית שלא מן המניין תנוהל ע      2.2.2

ותהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות ) סגן הנשיא –או בהעדרו (  הלשכה   
תכונס , לא הייתה השתתפות כזו בשעה היעודה. הלשכה מחברי 51%  
המקורי והיא תהיה כשרה בכל  האסיפה הכללית כעבור חצי שעה מהמועד  
  .מספר משתתפים  

  
ח בכתב לקראת האסיפה הכללית אשר יכלול גם את "נשיא הלשכה ימסור דו     2.2.3

ח ועדת הביקורת "ח הכספי ואת הצעת התקציב לשנה הבאה וכן את דו"הדו  
  .הלשכה של  

  
 האסיפה תערוך דיון. ח זה"בעת כינוס האסיפה הכללית יימסרו מילואים לדו 2.2.4

, ח ועדת הביקורת והדיון יסתכם בהחלטות"על התקציב ודו, ח"כללי על הדו
 .אשר תתקבלנה בהצבעה ברוב רגיל של המשתתפים

  
  

  .מהמצביעים דרשו הצבעה חשאית 30%כל הצבעה תהיה גלויה אלא אם כן    2.2.5
  

או החלטות הנוגדות התקנון , אסיפה כללית לא תוכל לקבל הצעות לסדר    2.2.6
  .הקיים

  
  

  בחירות למוסדות הלשכה    2.3
  
  

ר "יו, ימנה הועד המנהל של הלשכה, לפחות חצי שנה לפני מועד הבחירות 2.3.1
כולל  –חברים  -7לא פחות מ(לועדת בחירות ארצית וכן את חברי הועדה   
  .ל"ויקבל את אישור המועצה הארצית למנויים הנ  ) ר"היו  

. לתפקיד כלשהו בלשכה ר הועדה וחבריה לא יהיו מועמדים לבחירה"יו    
כולל  , הבחירות הארצית תהיה אחראית על מערכת הבחירות ועדת  
  :הבחירות בסניפים וסמכויותיה יהיו  

  
לפעול בכל דבר ועניין ובכל אופן שידרש ולנקוט כל פעולה על מנת  2.3.1.1

  .נאות ותקין של הבחירות ברוח תקנון זה, להבטיח קיום הוגן
  



 4

עניין וערר אשר יתעורר בהקשר , קתלהכריע באופן מיידי בכל מחלו 2.3.1.2
  .  בהתייעצות עם יועץ משפטי בלשכה –לבחירות 

  
  

תבחר הלשכה באמצעות אסיפות בחירות בסניפים , שנים ארבעאחת ל        2.3.2
, אישיות וחשאיות, את נשיא הלשכה בבחירות ישירות, ובאסיפה הכללית      
 –ות של לא פחות מ בצרוף חתימ, שהגישו מועמדותם  מתוך המועמדים       
יום לפני מועד  120 -לא יאוחר מ, ממליצים במועמדותםה  חברי לשכה  100      
). הדין-בתקנון בית 2.4 – 2.6סעיפים (בית הדין הארצי  י"הבחירות ואושרו ע      
  הודעות להגשת . כל חבר לשכה יכול להמליץ על שני מועמדים בלבד      
יום לפני מועד  165 –א יאוחר מ ל, מועמדות תשלחנה לכל חברי הלשכה      
  .הבחירות      

  
  

 -הוצע לבחירה מועמד יחיד לתפקיד נשיא הלשכה והמועמד לא קיבל מעל ל 2.3.3
, או סגנו(ימשיך הנשיא היוצא בתפקידו  –מבין קולות המצביעים  50%

עד לקיום בחירות חדשות ) במידה ונבצר מן הנשיא להמשיך ולכהן בתפקידו
י "ע, ימי עסקים מיום הבחירות 3וצר שייקבע תוך בנוהל מק, לנשיא הלשכה

  .ועדת הבחירות הארצית
  
  

ייבחר לנשיא הלשכה מי שקיבל את , הוצעו לאסיפה שני מועמדים או יותר 2.3.4
במידה ושני מועמדים או . מספר הקולות הגבוה ביותר מבין מספר המצביעים

בתפקידו ימשיך הנשיא היוצא , יותר יזכו במקום הראשון במספר קולות זהה
עד לקיום ) במידה ונבצר מן הנשיא להמשיך ולכהן בתפקידו, או סגנו(

ימי עסקים  3בנוהל מקוצר שייקבע תוך , בחירות חדשות לנשיא הלשכה
המועמדים ימשיכו להיות אלו . י ועדת הבחירות הארצית"ע, מיום הבחירות

 .שהגיעו למקום הראשון במספר קולות זהה
  
  

 :ים ייבחרו המועמדים הבאיםבאסיפות הבחירות בסניפ 2.3.5
  

  .בתקנון 5.4ייבחר בנוהל הקבוע בסעיף  –ר הסניף "יו        2.3.5.1
   5.5ייבחרו בנוהל הקבוע בסעיף  –נציגים למועצה הארצית         2.3.5.2

מתוך רשימות מועמדים שהגישו מועמדותם דרך , בתקנון               
  .הסניף ודרך רשימה ארצית               

  )לעיל 2.3.2לאמור בסעיף בהתאם (נשיא הלשכה  2.3.5.3
אך , חברים) 3(ועדת ביקורת המורכבת מלא פחות משלושה  2.3.5.4

  .7בהתאם לאמור בסעיף , חברים) 5(לא יותר מחמישה     
בהתאם לאמור , חברים) 9(המורכבת מתשעה  האתיקהועדת  2.3.5.5

  . 8בסעיף     
בהתאם , חברים) 11( אחד עשרבית דין ארצי המורכב מ 2.3.5.6

 .9סעיף בלאמור     
בהתאם לאמור , חברים) 7(המורכבת משבעה , וןועדת תקנ 2.3.5.7

  .בתקנון 3.7.9.1בסעיף     
  

 
ר הסניף ונציגים של הסניף למועצה הארצית "הצבעה בסניף לתפקידי יו  2.3.6

, נשיא הלשכה: ההצבעה בסניף לתפקידים בלשכה). 5.4.1ראה סעיף (
לחברי , ובית הדין הארצי ועדת התקנון, אתיקהועדת ה, ועדת הביקורת

תהיה ברשימה שמית נפרדת  –מועצה ארצית המועמדים ברשימה ארצית 
בתום תהליך . אשר תיסגר ותוכנס לתיבת הקלפי, שתוכנס למעטפה מצורפת

ועדת הבחירות בסניף תרוקן את תיבת הקלפי ותפריד בין , ההצבעה
  .הפתקים והמעטפות הסגורות

, צית ייספרו במקוםר הסניף ונציגי הסניף למועצה האר"הפתקים לבחירת יו      
  .יסוכמו בפרוטוקול ויוקראו לקהל המצביעים      
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י ועדת הקלפי אשר תמלא "המעטפות הסגורות לתפקידים בלשכה ייספרו ע      
  .פרוטוקול ובו יצויינו מספר המצביעים ומספר המעטפות הסגורות      
יוכנס עם המעטפות הסגורות  רהפרוטוקול ייחתם בשני עותקים כאשר המקו      
י ועדת הקלפי ותועבר למשמרת "למעטפה גדולה אטומה שתיסגר ותחתם ע      
ח יועבר "עותק מהדו. במקום שמור כפי שתיקבע ועדת הבחירות הארצית      
  .ישירות לידי ועדת הבחירות הארצית      
, גם באמצעים אלקטרוניים, לחלופין, מתכונת הבחירות יכולה להתבצע      
חירות רשאית במקרה זה להתאים אמצעי ועדת הב .מיחשוביים או אחרים      
  .תוך שמירה על חשאיות הבחירות חלופי      
        

 
  

באסיפת  הבחירות הכללית יצביעו חברי לשכה אשר לא מימשו את זכות    2.3.7
  :באסיפה הכללית ייבחרו המועמדים הבאים. ההצבעה שלהם בסניפים

  
  )עילל 2.3.2בהתאם לאמור בסעיף (נשיא הלשכה     2.3.7.1      
אך לא , חברים) 3(ועדת ביקורת המורכבת מלא פחות משלושה    2.3.7.2      
  .7בהתאם לאמור בסעיף , חברים) 5(יותר מחמישה            

בהתאם לאמור , חברים) 9(ועדת משמעת המורכבת מתשעה  2.3.7.3  
  .      .8בסעיף        

ר בהתאם לאמו, חברים) 9(בית דין ארצי המורכב מתשעה    2.3.7.4   
  .9בסעיף         

  חברים מתוך רשימת 8ייבחרו . רציתחברים למועצה הא    2.3.7.5   
בהתאם , המועמדים אשר הגישו  מועמדותם ברשימה הארצית       
    . בתקנון 5.5.5 להוראות סעיף       

  בהתאם לאמור , חברים) 7(המורכבת משבעה , ועדת תקנון  2.3.7.6   
  .בתקנון 3.7.10.1בסעיף      

  

  רשימות המועמדים לועדת הביקורת ולמועצה הארצית יהיו מורכבות    2.3.8      
 60 –לא יאוחר מ , שר יגישו את מועמדותם למזכירות הלשכהא מחברים        
  .יום לפני הבחירות        

תורכבנה  ולועדת תקנון האתיקהלועדת , רשימת המועמדים לבית דין ארצי      
, י המועצה הארצית"ל היוצא ויאושרו עי הועד המנה"ממועמדים שיומלצו ע      
  .יום לפני מועד הבחירות 45 -יאוחר מ לא      
ובית הדין הארצי , ועדת התקנון, אתיקהועדת ה, חברים בועדת הביקורת      
  לא יוכלו להיכלל ברשימת , אחתאשר כיהנו בתפקידם תקופת כהונה       
  .חת לפחותאלא לאחר הפסקה של כהונה א, המועמדים לגוף בו כיהנו      
הודעות להגשת מועמדות לתפקידים המפורטים בסעיף תישלחנה לכל חברי       
  .יום לפני מועד הבחירות 90 –הלשכה לא יאוחר מ       

  
  

אמור בסעיף באסיפה הכללית תיפתח קלפי שבה יצביעו חברי לשכה כ   2.3.9  
  עדת וי "הקלפי תהיה פתוחה בלוח זמנים ובנוהל שייקבע ע. 2.3.7       
לקלפי זו תובאנה המעטפות החתומות מהסניפים . הארצית הבחירות       
ותימסרנה לועדת הבחירות הארצית אשר תצרפם לספירת הקולות בתום       
  . ההצבעה      

  
  

ימלא סגן נשיא הלשכה את , מכל סיבה שהיא, בהעדרו של נשיא הלשכה   2.3.10
וכל להמשיך או מכל סיבה אחרת לא י, במידה ונשיא הלשכה מתפטר. מקומו

עד לסיום , ימלא סגן נשיא הלשכה את תפקיד נשיא הלשכה, בתפקידו
  .יום ממועד תחילת כהונתו 90במידה ומועד זה חל עד , תקופת הכהונה

יכהן סגן הנשיא כנשיא הלשכה  –יום  90-במידה ומועד הבחירות חל מעבר ל    
הונתו של יום ממועד תחילת כ 90-לא יאוחר מ, עד לבחירות שמועדן ייקבע

  .סגן נשיא הלשכה
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יום  מהחלטת  30-האסיפה הכללית שלא מן המניין תכונס לא יאוחר מ   2.3.11
החלטה להפסקת כהונתו של נשיא הלשכה חייבת . המועצה הארצית

  .לפחות מהנוכחים בפועל 75%להתקבל ברוב של 
  

שיא ימלא סגן נ, במקרה של החלטה על הפסקת כהונתו של נשיא הלשכה  2.3.12
אשר תתקיימנה בהתאם , הלשכה את מקומו של הנשיא עד לבחירות חדשות

  .לעיל 2.3.10למנגנון בסעיף 
  

הודעות לאסיפה שלא מן המניין לבחירת נשיא הלשכה תשלחנה לא יאוחר    2.3.13
) כולל( 2.3.4עד  2.3.2יום לפני מועד הבחירות וכל הכללים בסעיפים  14 -מ

  .יחולו על אסיפה זו
  

לא יוכל להיבחר לתפקיד זה לכהונה , תאחשכיהן כנשיא הלשכה כהונה מי  2.3.14
 .נוספת אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות

 
מועד הגשת ערר על תוצאות הבחירות יוכל להתבצע בסניפים ובאסיפה  2.3.15

  ימי עסקים ממועד פרסום ראשוני אלקטרוני של  2הכללית הינו בתוך       
  .תוצאות הבחירות      

 
כמתבקש במידה ויהיה חוסר במועמדים לאחד או יותר ממוסדות הלשכה    2.3.16

י "החברים עפ  ר המוסד הנבחר להשלים את רשימת "יהיה רשאי יו, בתקנון    
  .הוראות התקנון ולהביא בפני המועצה הארצית את המינוי לאישורה    
   מינוי זה יהיה זמני עד לכנוסה של האסיפה הכללית הקרובה ואישור      
  .ויהמינ    

חבריתוקף הוראה זו חלה גם למקרה בו יתפטר חבר אחד או יותר מתוך        

  .המוסדות שנבחרו    
  

לא יוכל , מישיבות המועצה 75%-אשר לא ישתתף לפחות בחבר מועצה    2.3.17
הסמכות . להגיש מועמדותו לבחירות הבאות כמועמד לחברות במועצה

נתונה , י סעיף זה"ים עפהבלעדית והיחידה לעניין אישור או דחיית מועמד
ר "י יו"זאת על פי רשימת נוכחות שתוגש לוועדה ע, לועדת הבחירות
  .המועצה הארצית

  
  מועד תחילת כהונת בעלי תפקידים   2.3.18

  
  עדת וחברי , חברי בית הדין הארצי, נשיא הלשכה  2.3.18.1

מייד  –חברי ועדת בקורת וחברי ועדת אתיקה , תקנון      
  .עם היבחרם      

מיום ישיבת המועצה הארצית  –כל בעל תפקיד אחר   2.3.18.2
  י "הראשונה ולאחר אישור המינויים המתבקשים ע      
  .המועצה      

  וכל ת, חבר אם נוצרה נבצרות להמשך כהונתו של  2.3.18.3
   להמשיך לתפקד עד האסיפה הכללית הועדה      
  .הקרובה      
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  מועצה ארצית  .3
        ~~~~~~~~~~~~  

  
  :הגדרה וסמכויות 3.1

  
המועצה הארצית תיקבע את פעולותיה של הלשכה לאור החלטותיה של    3.1.1

האסיפה הכללית ותפקח עליהם לפני המועצה הארצית אחראים כל מוסדות 
ועדת , בית הדין הארצי, ועדת הביקורת, זולת האסיפה הכללית, הלשכה
  .וועדת תקנון אתיקה

  
  :הרכב 3.2

  
  :ה מורכבת מחברים כדלקמןהמועצה הארצית תהי  

  
  .נשיא הלשכה   3.2.1

  
  . י סניפיהם"יושבי ראש הסניפים אשר נבחרו ע   3.2.2

  
 -ו 2.3.7.5נציגים למועצה הארצית אשר נבחרו בהתאם להוראות סעיפים  3.2.3

5.5.5.  
  

נשיאי לשכה שקדמו יכהנו שתי תקופות כהונה נוספות ממועד סיום   3.2.4
  ..ה הכלליתכפוף לאישור האסיפב, תפקידם

  
יושבי ראש מועצה ארצית שקדמו יכהנו שתי תקופות כהונה  נוספות ממועד  3.2.5

  ..כפוף לאישור האסיפה הכלליתב, סיום תפקידם
  

תהיה , אם לא נקבע אחרת, תקופת כהונת המועצה וכל יתר מוסדות הלשכה 3.2.6
  .שנים ארבעל

  
  

  ישיבות המועצה   3.3
  

ר המועצה לא פחות מאשר פעם "י יו"המועצה הארצית תכונס לישיבותיה ע   3.3.1
מחבריה אשר  10י דרישתם של לפחות "אחת בכל שלושה חודשים וכן עפ

במקרה כזה תכונס המועצה הארצית לא יאוחר . ר המועצה"תופנה בכתב ליו
  .יום מיום קבלת הדרישה 14מאשר תוך 

  
 ותח על פעיל"דוימסור הנשיא , מן המנייןבכל ישיבות המועצה הארצית   3.3.2

חות של "דולהזמנה כמו כן יצורפו . מאז הישיבה הקודמת ,הועד המנהל
  .3.7.1כמפורט בסעיף הועדות המקצועיות 

  
לא , י נשיא הלשכה הנבחר"המועצה הארצית תזומן לישיבתה הראשונה ע   3.3.3

יום מיום הבחירות ותבחר מקרב חבריה באותה ישיבה את  45 –יאוחר מ 
רשימת מועמדים שיגישו מועמדותם בכתב  ר המועצה הארצית מתוך"יו
לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד כינוס  –ר ועדת הבחירות הארצית "ליו

מהנוכחים דרשו  51%ההצבעה תהיה חשאית אלא אם כן לפחות . הישיבה
ר המועצה הארצית לא יוכל לשמש בכל תפקיד אחר "יו. הצבעה גלויה

לא יוכל , תאחהארצית כהונה ר המועצה "מי שכיהן כיו. במוסדות הלשכה
אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת , להיבחר לתפקיד זה לכהונה נוספת

  .לפחות
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קביעת סדרי , ר המועצה הארצית יהיו זימון ישיבות המועצה"תפקידיו של יו   3.3.4
ניהול ישיבותיה ואחריות על כל המטלות המוטלות על המועצה , יומה

  .הארצית
ח ועדות המקצועיות "ח נשיא הלשכה וכן דו"ה לכלול דוסדר היום חייב יהי  

המועצה הארצית תעקוב . המרכזיות על פעילותם השוטפת ותוכניתם לעתיד
הועד המנהל והועדות המקצועיות , ותבקר פעילותם של נשיא הלשכה

  .באמצעות הדיווחים למועצה
  

המנהל   בישיבה הראשונה של המועצה יציג נשיא הלשכה את הרכב הועד   3.3.5
  .ויבקש את אישורה) ועד המנהל) (כולל( 4.2.1-4.2.2על פי הוראות 

  
פתיחת ישיבת המועצה הארצית תהיה חוקית כאשר נוכחים בה לפחות    3.3.6

לא נוכחו במועד שנקבע לפתיחתה המניין החוקי . מחצית מחברי המועצה
ל דקות והיא תהיה חוקית בכ 30-תידחה פתיחת הישיבה ב, כאמור לעיל

  .מספר של נוכחים
  

תהיינה ) לעיל 3.3.6כאמור בסעיף (נפתחה ישיבת המועצה הארצית כדין     3.3.7
  .החלטותיה תקפות בהתאם לרוב של המשתתפים בפועל

  
ר המועצה ממלא מקום "ימנה יו, בישיבתה השניה של המועצה הארצית 3.3.8

  . מתוך חברי המועצה ויקבל את אישור המועצה לכך
  . יוכל לשמש בכל תפקיד אחר במוסדות הלשכה ממלא המקום לא      
לא יוכל להמשיך , תאחר המועצה הארצית כהונה "מי שכיהן כממלא מקום יו      

  .אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות, בתפקיד זה כהונה נוספת
  

ימלא ממלא המקום , מכל סיבה שהיא, ר המועצה הארצית"בהעדרו של יו 3.3.9
ה הארצית מתפטר או מכל סיבה אחרת לא ר המועצ"במידה ויו. את מקומו

ר המועצה "ימלא ממלא המקום את תפקיד יו, יוכל להמשיך בתפקידו
במידה ומועד זה חל עד חצי שנה ממועד , הארצית עד לסיום תקופת הכהונה

  .תחילת כהונתו
ר "יכהן ממלא המקום כיו, במידה ומועד הבחירות חל מעבר לחצי שנה      

בת המועצה הארצית הבאה שתתקיים לא יאוחר המועצה הארצית עד לישי
  .יום מתחילת כהונתו 90-מ
, ר המועצה החדש ייבחר בישיבה זו מתוך רשימת מועמדים חברי מועצה"יו  

ימים  7-לא יאוחר מ, ר ועדת הבחירות הארצית"שיגישו מועמדותם בכתב ליו
  .ממלא המקום רשאי להגיש מועמדותו. לפני ישיבת המועצה הארצית

  
יוכלו להשתתף בכל ישיבות , י הועד המנהל שאינם חברי מועצה נבחריםחבר 3.3.10

 .ללא זכות הצבעה -המועצה 
 

המועצה הארצית רשאית לקבל אישורים לפעילותה באמצעות אמצעי המדיה  3.3.11
  ).'מייל וכו, פקס, טלפון(השונים 

 
  

  חברי המועצה  3.4
  

ממועד חבר במועצה אשר לא ישתתף בשלוש ישיבות של המועצה הארצית  3.4.1
לא יוכל  ,ר המועצה"מתן נימוקים מיוחדים שיובאו בפני יוללא כינונה 

, יחליט הועד המנהל, ר סניף"אם הוא יו. להמשיך להיות חבר במועצה
לפנות לסניף אותו הוא מייצג כדי לדרוש את , באישור המועצה הארצית
ימנה נשיא  -אם הוא אחד מהנבחרים האחרים . החלפתו בממלא מקום

בעל מספר , חבר אחר במקומו מאותו הסניף, באישור המועצה, הלשכה
  .הקולות הגדול ביותר בין המועמדים שלא נבחרו

ימנה נשיא הלשכה אחר , אם הוא נבחר ברשימה הארצית כחבר במועצה    
במקומו מתוך רשימת המועמדים שהיו בבחירות ובעל מספר הקולות הגבוה 

  .ביותר בין אלה שלא נבחרו
יהיה בסמכותו הבלעדית  עת לעניין הנימוקים המיוחדים וקבלתםשיקול הד    

  .ר המועצה הארצית"של יו
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רשאי לערער על החלפתו לפני בית הדין הארצי , חבר שהוחלף כאמור לעיל   3.4.2

  .יום מיום שנמסרה לו ההחלטה 30של הלשכה תוך 
  .הדין תהיה סופית וקובעת-החלטת בית    

  
אית להוציא חבר מהלשכה על פי המלצת ועדת המועצה הארצית רש   3.4.3 

  .ההחלטה תיפול ברוב רגיל של קולות. אתיקהה
  

אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את , חבר במועצה הארצית שנבחר 3.4.4
יתפוס אחר את מקומו מתוך רשימת המועמדים שהיו בבחירות , תפקידו

  .ובעל מספר הקולות הגבוה ביותר מבין אלו שלא נבחרו
  

כמתבקש , אין ברשימת המועמדים בסניף שמות נוספים להחלפהבמידה ו  3.4.5
, באישור המועצה הארצית, יחליט הועד המנהל,  3.4.4 – 3.4.1בסעיפים 

לפנות לסניף כדי לקיים אסיפה שלא מן המניין אשר תיבחר בין המועמדים 
 .נציג למועצה הארצית במקום הנציג המוחלף

  
  

  תו של נבחראו תחילת כהונ/כללים להפסקת ו  3.5
  
  

 20-י לא פחות מ"חתומה ע, ר המועצה הארצית"על פי דרישה בכתב ליו   3.5.1
לא , תכונס המועצה הארצית לישיבה מיוחדת, מחברי המועצה הארצית

כאשר על סדר היום הצעה , יום מתאריך הגשת הדרישה 30-יאוחר מ
רים לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין להפסקת כהונתו של חבר או חב

או /ו אתיקהאו לועדת ה/או לועדת הביקורת ו/נבחרים למועצה הארצית ו
  .לבית הדין הארצי

  
  

, י האסיפה הכללית שלא מן המניין"במקרה של הפסקת כהונתו של נבחר ע   3.5.2
ימלא את מקומו עד סוף הקדנציה בעל מספר הקולות הגבוה ביותר מבין 

  .א נבחרורשימת המועמדים שהיו בבחירות הקודמות ול
תיבחר האסיפה  –במידה ולא ניתן יהיה לבצע המנגנון המפורט לעיל   

מועמד או , אחוזים לפחות 51ברוב רגיל של , הכללית שכונסה כמפורט לעיל
  .י נשיא הלשכה"מועמדים בהתאם לרשימה שהוגשה לאסיפה ע

  
כל בעל תפקיד בלשכה אשר לא ניבחר באסיפה הכללית ואשר מונה    3.5.3

רק האדם או הגוף , י כל גוף אחר בלשכה"י נשיא הלשכה או ע"ידו עלתפק
  .הממנה יוכלו להורות על הפסקת כהונתו

רשאית זו לאשר את הפסקת , אם המנוי נעשה באישור המועצה הארצית    
  .הכהונה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבתה

  
  נציגים של הלשכה במוסדות או גופים אחרים   3.6

  
ה ימנה נציגים כנדרש למועצה המייעצת שליד המפקח על נשיא הלשכ   3.6.1

וכן לכל גוף או ) לשכת העצמאים בישראל(ב "נציגים כנדרש בלה, הביטוח
הנציגים הממונים רשאים לכהן . מוסד בו רשאית הלשכה למנות נציגים

  .במקביל בכל מוסד ממוסדות הלשכה
  

יוגשו לאישור , 3.6.1בסעיף ככתוב , י נשיא הלשכה"כל הנציגים אשר ימונו ע   3.6.2
י המועצה "אם וכאשר אחד או יותר מהנציגים לא יאושרו ע. המועצה הארצית

ימנה נשיא הלשכה אחרים במקומם ויגישם לאישור המועצה , הארצית
  .הארצית

  
נשיא הלשכה רשאי להפסיק מינויו של נציג והחלפתו באחר ויביא זאת  3.6.3

  .לאישור המועצה הארצית
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  ועדות  3.7
  

יושבי ראש לועדות השונות ויציג באישור המועצה נשיא הלשכה ימנה    3.7.1
יושבי הראש לועדה . שמותיהם בפני המועצה הארצית בישיבתה הראשונה

לועדה , לועדה לביטוח בריאות וסיעוד, פנסיונילועדה לביטוח , לביטוח כללי
  .יהיו חברי הועד המנהל -ולועדת הכספים , לסניפים וגיוס חברים

ר "יא הלשכה רשאי להחליט בכל עת על הקמת ועדות נוספות וימנה יונש
  .בכפוף לכתוב בתקנון, ל"לועדות הנ

הועד יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו רק לועדות שמונו על ידו ומורכבות 
  .מחבריו בלבד

, ר ועדה זו כהונה נוספת"לא יוכל לכהן כיו, תאחר ועדה אשר כיהן כהונה "יו
  .של כהונה אחת לפחותאלא לאחר הפסקה 

  
כל חבר לשכה הרוצה להצטרף לועדה . ר הועדות"י יו"חברי הועדות ימונו ע   3.7.2

  .בכפוף לאמור בתקנון, ר הועדה"יוכל להצטרף בהסכמתו של יו -כלשהיא 
  

כל חבר בועד המנהל ובמועצה הארצית יהיה רשאי להשתתף בישיבות כל    3.7.3
  . לבדכמשקיף ב, הועדות הפועלות לידה

  
חבר ועד המנהל לא יהיה . חבר לשכה לא יהיה חבר ביותר משתי ועדות   3.7.4

יושבי ראש סניפים לא יוכלו להיות חברים באף . חבר ביותר מועדה אחת
  .אחת מהועדות

  
במידה ולא ,  מוסדות הלשכה יקבעו בעצמם את סדרי עבודתם ודיוניהם   3.7.5

הלי עבודה אחרים באישור המועצה נקבעו בתקנות אלו וכל עוד לא נקבעו נו
  .הארצית

  
חבר בועדה אשר לא ישתתף בשלוש ישיבות רצופות של הועדה בה הוא    3.7.6

הסמכות . לא יוכל להמשיך להיות חבר בועדה זו, חבר ללא הצדקה סבירה
באישור המועצה , בידי הועד המנהל לבטל את מינויו ולהחליפו בחבר אחר

  .הארצית
  

ר "רשאית במסגרת ייעול עבודתה להקים ועדות משנה כאשר יוכל ועדה    3.7.7
ר הועדה וידווח "לועדת משנה יהיה אך ורק מבין חברי הועדה ויהיה כפוף ליו

  .לו על כל פעילות בועדת המשנה
  

סיכום יש לרשום . רבעוןכל ועדה חייבת להתכנס לא פחות מאשר פעם ב   3.7.8
מלצות חברי הועדה כולל ה .לועד המנהליועבר ממנו ישיבה שהעתק 
  .ר הוועדות לידי הוועד המנהל"י יו"יועברו ע, ועדת משנה

  
בקטגוריה זו . ר שלה"ועדה היא כל ועדה אשר נשיא הלשכה ממנה את היו   3.7.9  

, ובית הדין הארצי האתיקהועדת , ועדת תקנון, לא כלולים ועדת ביקורת
  .שהם גופים עצמאיים הנבחרים באסיפה הכללית

  
י "שנים ע 3 -חברים שיבחרו אחת ל 7 –ועדת תקנון תהיה מורכבת מ   3.7.9.1

י הועד המנהל היוצא ותאושר "האסיפה הכללית מתוך רשימה שתוגש ע
י המועצה הארצית היוצאת ואשר בה יהיו כלולים חברים שהם חברי "ע

שנים ואשר אינם חברים בכל מוסד אחר בלשכה  3לשכה לפחות 
  .בתקופת כהונה זו

ת מקומו ימלא א, ל נבחר אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידוכ
הבא אחריו ברשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר 

  .שקיבל המועמד
  
הקולות הגבוה ביותר מבין ' ר ועדת התקנון ישמש החבר בעל מס"כיו     3.7.9.2  

לי מספר הקולות הגבוה אם קיום שיוויון בין בע .המועמדים שנבחרו             
י חברי הועדה בהצבעה חשאית של "ר ועדת תקנון ע"ייבחר יו - ביותר                 
  .חברי הועדה             
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לשינויים בתקנון   ר ועדת תקנון ליזום לדון ולהגיש הצעות"תפקידו של יו   3.7.9.3
ר ועדת תקנון או נציג הועדה "יו. ולהביאם לאישור האסיפה הכללית

  .ישתתף בישיבות המועצה הארצית כמשקיף, מטעמו
ועדת תקנון תציג הצעותיה לאחר אישורן בועדה לעיון בפני הועד 

אין  .המנהל והמועצה הארצית לפני הגשתם לאישור באסיפה הכללית
שירית מחברי העמותה את זכותם לדרוש בסעיף זה כדי לבטל מע

  .כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לקבל שינויים בתקנון
    

  
  .י המציע לועדת תקנון"כל הצעה לשינוי בתקנון תופנה בכתב ע    3.7.9.4

  
י ההצעות שהובאו "האסיפה הכללית תחליט באשר לשינויים בתקנון רק עפ   3.7.9.5

אין בסעיף זה כדי לבטל מעשירית מחברי  .י ועדת תקנון"בפניה ע
העמותה את זכותם לדרוש כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי 

  .לקבל שינויים בתקנון
  
  

י הועדה ומגיש ההצעה "הצעה שהוגשה בכתב לועדת תקנון ונדחתה ע  3.7.9.6
ר ועדת "בכתב ליורשאי יהיה המגיש לדרוש , חולק על נימוקי הועדה

כי הצעתו  ימים ממועד קבלת ההודעה על דחיית הצעתו 7תקנון תוך 
ר ועדת תקנון לנמק בפני "תובא בפני האסיפה הכללית להצבעה ועל יו

  .האסיפה את דחייתה
  

באישור המועצה , ר ועדת תקנון יהיה רשאי לצרף חברים נוספים לועדה"יו  3.7.9.7
  .ותרהארצית מתוך רשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול בי

  
  

  בתקופת כהונתו , פנסיונייהיה חבר הועדה לביטוח , ישראל MDRTר "יו    3.7.10
 .בתקנון הלשכה 3.7.2אמור בסעיף על אף ה ישראל MDRTר "כיו

  
במידה ויהיה שוויון בין הקולות בין . קבלת ההחלטות בוועדה יהיו ברוב רגיל 3.7.11

  .ר הוועדה כקול כפול"יחשב קולו של יו, חברי הוועדה
  

  
  
  
  המנהל -ועד ה  .4

  ~~~~~~~~~~~~  
  

      הגדרה וסמכויות  4.1
  

  .הועד המנהל הוא המוסד המנהל והמפעיל של הלשכה    4.1.1
  

  יהיו בידי הועד המנהל, כל הסמכויות שלא יוחדו למוסד אחר של הלשכה   4.1.2
כפוף , ובסמכותו להעביר או למנות כל מוסד אשר ימלא סמכויות כאלה

כן מוסמך הועד המנהל למנות חבר בכל מוסד  .לאישור המועצה הארצית
במקום חבר אשר נבצר ממנו מכל סיבה שהיא למלא , ארצי של הלשכה

תוקף מינויו של החבר יהיה מיידי וזמני עד לאישור המועצה . תפקידו
  .הארצית בישיבתה הקרובה

  
  

  הרכב ותפקידים  4.2
  

  : חברים בועד המנהל יהיו כדלקמן   4.2.1
  

  .ר הועד המנהל"הלשכה אשר יכהן כיו נשיא   4.2.1.1
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  יםוגשמי נשיא הלשכה ו"ע מומלצים חברים אשר 8לפחות עוד    4.2.1.2
חברי המספר המירבי של . ידו לאישור המועצה הארצית-על

אין באמור לעיל לגרוע . חברים 15הועד המנהל לא יעלה על 
מזכותם של חברים אחרים להמליץ לנשיא הלשכה על מועמדים 

   .םמטעמ
  

או מי מהם בשלוש ישיבות המועצה , לא אישרה המועצה מנוי החברים   4.2.2
יגיש נשיא הלשכה את התפטרותו , שבועות 3שתתקיימנה תוך פרק זמן של 

  .ויכהן בתפקידו עד בחירת נשיא חדש
תורה המועצה הארצית על כינוס אסיפה כללית לבחירת , התפטר נשיא

) אסיפה כללית( )כולל( 2.1-2.2נשיא חדש ותפעל בהתאם לסעיפים 
  ).בתקנון בית הדין) (כולל( 2.4-2.6וסעיפים 

  
  .סגן  נשיא הלשכה ישמש כממלא מקום בעת העדרו של הנשיא 4.2.3

  
  .סגן לא יוכל להיות אלא מי שנבחר כחבר המועצה   4.2.4

  
  .ר המועצה הארצית יוזמן לכל ישיבות הועד המנהל כמשקיף בלבד"יו   4.2.5

  
  אך לא פחות מאשר אחת לחודשיים לפי, המנהל יכונס לפי הצורךהועד    4.2.6

  .הזמנת נשיא הלשכה      
  

  .תקופת כהונת הוועד המנהל תהיה לארבע שנים  4.2.7  
  
  
  סניפים  .5

  ~~~~~~  
  הקמת סניפים   5.1

  
הלשכה תעשה למען הקמת . הארגונים היסודיים של הלשכה הם הסניפים   5.1.1

באישור , בהתאם לאפשרויות הארגוניותסניפים בחלקי הארץ השונים 
  .המועצה הארצית

  
הקמת סניף הוא בסמכותה של המועצה הארצית וזו חייבת לאשר הקמת    5.1.2

חברים  20-ידי לא פחות מ-סניף חדש באם הבקשה להקמתו נחתמה על
  .מאותו אזור

  
רשאית המועצה הארצית לאשר לפי שיקול דעתה הקמת סניף חדש גם אם    5.1.3

וזאת בהתחשב במרחק הגיאוגרפי  20-פר חותמי הבקשה הוא פחות ממס
  .של הסניף המוקם מהסניף הקרוב ביותר

  
  .באשרה הקמת סניף חדש תקבע המועצה את הגבולות של הסניף  המוקם 5.1.4

  
אשר משרדו או מקום מגוריו בתחום אותו , יזדקק חבר הלשכה, הוקם סניף    5.1.5 

  .לאמור במפורש אחרת בתקנות אלה פרט, למוסדות הסניף בלבד, סניף
  

, אשר משרדיהם נמצאים במקומות שאינם בתחומי סניף קיים, חברי הלשכה   5.1.6
  .למוסדות הסניף הקרוב ביותר, עד להקמת סניף כזה -יזדקקו 

  
או שמשרדו ומגוריו , חבר הלשכה שלו משרדים ביותר מתחום סניף אחד   5.1.7

זה סניף ברצונו להשתייך ויודיע על כך יחליט לאי, בתחומי סניפים שונים
  . בכתב לסניף הנוגע ולועדה לסניפים וגיוס חברים
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  אסיפה כללית של סניף   5.2
  

אסיפה כללית של הסניף תתכנס לא פחות מאשר אחת לשלש שנים לפי    5.2.1
לפי הזמנת ועד , לפני מועד האסיפה הכללית הארצית, הלוח הגרגוריאני

לפי , שלא מן המניין של הסניף -ף חייב לכנס אסיפה כללית ועד הסני. הסניף
מחברי הסניף  25%י "או אם נדרש לעשות כן ע, הוראת המועצה הארצית

  .יום מיום קבלת דרישה זו בכתב 30לפחות וזאת לא יאוחר מאשר תוך 
  

מחברי הסניף  51%אסיפה כללית של הסניף כשרה לפעול אם נוכחים בה    5.2.2
הזמנות לאסיפה נשלחו לחברי הסניף שבועיים לפחות לפני ובתנאי כי ה

נמסרה לחברים ההודעה טלפונית והם אישרו , כינוסה ופורט בהם סדר היום
  .אותה

  
יכנס , לא יהיה נוכח מספר מספיק של חברים במועד המקורי של האסיפה   5.2.3

ועד הסניף אסיפה כללית כעבור מחצית השעה מהמועד המקורי ואסיפה זו 
  .להחליט לבחור בכל מספר משתתפים, היה כשירה לפעולת

  
יקיים , בשנה בה מסיימת המועצה הארצית את פעילותה, שניםארבע אחת ל 5.2.4

הסניף אסיפה כללית לצורך בחירות אשר בה ייבחרו המועמדים כאמור 
מועד . בתקנון 2.3.6בתקנון ובנוהל בחירות כאמור בסעיף  2.3.5בסעיף 

י "וך לאסיפה הכללית הארצית לבחירות וייקבע עהאסיפה יהיה לפני וסמ
 .הועד המנהל

  
  

ר האסיפה אשר "האסיפה הכללית של הסניף לצורך בחירות תנוהל על ידי יו 5.2.5
. ר הסניף"לאחר פתיחת האסיפה על ידי יו, ייבחר בסעיף ראשון בסדר היום

או בהעדרו על ידי מי , ר הסניף"כל אסיפה כללית אחרת תנוהל על ידי יו
  .קבע על ידי ועד הסניףשיי

  
  .י ועדת הבחירות הארצית"זימון החברים לאסיפת הבחירות יעשה ע   5.2.6

  
  
  

  סדרי הבחירות בסניפים   5.3
  

ועד הסניף יימנה ועדת בחירות שתורכב מחברים אשר אינם מועמדים    5.3.1
יום לפני מועד  45את הועדה יש להקים לפחות . לבחירה לכל תפקיד אחר

ועדת הבחירות . יש לקיים בחירות לפי הוראת תקנות אלו האסיפה בה
בעת הבחירות . בסניף תהיה כפופה להוראות ועדת הבחירות הארצית

  .תהפוך ועדת הבחירות בסניף לועדת קלפי
  
  

ושל נציגי , ר הסניף"הודעות לחברים להצגת מועמדות לתפקידים של יו   5.3.2    
י "יום לפני מועד הבחירות ע 90ת תפורסמנה לפחו, הסניף במועצה הארצית      
מועד אחרון להגשת המועמדות יהיה לא יאוחר מ . ועדת הבחירות הארצית      
, ר סניף"מי שהגיש מועמדות ליו. יום לפני מועד הבחירות בסניפים 60 –      
היה ונבחר המועמד . מקביל להגיש גם מועמדות לנציג הסניף במועצהביכול       
  .ימחק מרשימת המועמדים לנציגים במועצהשמו י  –ר סניף "ליו      

 
יום לפני הבחירות את רשימת  30-ועדת הבחירות תרכז ותכין לא יאוחר מ 5.3.3

  .המועמדים
 
  

  ר הסניף"בחירת יו   5.4
  

נוכחים מכלל ה 20%מלבד אם ביקשו , חשאיתר הסניף תהיה "בחירת יו   5.4.1
ועמד יחיד הוצע לאסיפה מ. גלויהקיים הצבעה תכי אז ת, גלויההצבעה 
  .תהיה בחירתו בהצבעה גלויה בלבד, ר הסניף"לתפקיד יו
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 51%ר הסניף והמועמד לא קיבל "הוצע לאסיפה מועמד יחיד לתפקיד יו   5.4.2

עד לקיום , ר הסניף היוצא לכהן בתפקיד"ימשיך יו, ממספר המצביעים
ימים מיום  3פי נוהל מקוצר שייקבע תוך -על, ר הסניף"בחירות חדשות ליו

  .י ועדת הבחירות הארצית"ע, הבחירות
  

ר הסניף מי שקיבל את "ייבחר ליו, הוצעו לאסיפה שני מועמדים או יותר 5.4.3
במידה ושני מועמדים או יותר . מספר הקולות הגבוה ביותר מבין המצביעים
ר הסניף היוצא לכהן "ימשיך יו, יזכו במקום הראשון במספר קולות זהה

פי נוהל מקוצר שייקבע -על, ר הסניף"ליו בתפקיד עד לקיום בחירות חדשות
  . י ועדת הבחירות הארצית"ע, ימים מיום הבחירות 3תוך 

  .המועמדים ימשיכו להיות אלו שהגיעו למקום הראשון במספר קולות זהה      
  

ר הסניף היוצא "ויו 5.4.3-ו 5.4.2פי סעיפים -במקרים של בחירות חוזרות על   5.4.4
באותו , תיבחר האסיפה, ד למועד הבחירותלא יוכל להמשיך בתפקידו ע

ר "י יו"ר זמני מתוך רשימה של מועמדים שתוגש במקום ע"יו, מעמד
האסיפה ותכלול מועמדים שהציעו עצמם באותה אסיפה וזאת עד לקיום 

  .ר הסניף"הבחירות החדשות ליו
  

יוכל להיבחר לתפקיד זה רק לאחר , אחתר הסניף כהונה "מי שכיהן כיו   5.4.5
  .סקה של כהונה אחת לפחותהפ

  
היושב ראש הנבחר יהיה באופן אוטומטי חבר במועצה הארצית כל עוד הוא    5.4.6

אם נבצר ממנו זמנית להופיע בישיבת המועצה . ר הסניף"משמש בתפקיד יו
אם מכל סיבה שהיא . בכל עת שיידרש -ימלא את מקומו סגנו , הארצית

עד לבחירה של  -את מקומו הסגן ימלא , ר הסניף"יחדל מלשמש בתפקיד יו
  .ר חדש בסניף"יו

  
  בחירת ועד הסניף ונציגים למועצה   5.5

  
חברים בסניפים  5 -יהיה לא פחות מ, ר"מספר חברי ועד הסניף כולל היו   5.5.1

 100 -בסניפים אשר בהם פחות מ, חברים 3. חברים 100אשר בהם מעל 
  .חברים

  
ר הסניף "מרכיב יו, 5.5.1תאם לסעיף בה, את רשימת חברי ועד הסניף   5.5.2

יום מיום  14-ויגיש רשימתו למועצה הארצית לא יאוחר מ -הנבחר 
  .הבחירות

  
 -כל חבר בועד הסניף אשר מכל סיבה שהיא לא יוכל למלא את תפקידו   5.5.3

  .ר הסניף וידווח למועצה הארצית"י יו"יוחלף באחר ע
  

מכלל  20%מלבד אם ביקשו , חשאית בחירת נציגים למועצה הארצית תהיה   5.5.4
  .גלויהקיים הצבעה תכי אז ת, גלויהים הצבעה נוכחה

  
חברים  100יבחר נציג אחד לכל  - 100כל סניף אשר מספר חבריו עולה על  5.5.5

תהיה רשימת מועמדים ארצית אשר , בנוסף). ר הסניף"בנוסף ליו(בסניף 
  .אליה יוכל להצטרף כל מי שלא הגיש מועמדותו

לא יוכל לעבור  –שר יגיש מועמדותו דרך הסניף ולא ייבחר מועמד א
  .לרשימה הארצית

  
. פי רשימות מוכנות אשר תכין ועדת הבחירות-הבחירות תהיינה בקלפי על   5.5.6

  .ועדת הבחירות תפקח על מהלך הבחירות ותאשר את התוצאות
  

 אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא, כל נבחר למועצה הארצית כנציג הסניף 5.5.7
יתפוס אחר את מקומו מתוך רשימת המועמדים של הסניף  -את תפקידו 

  .שהוגשו בבחירות ובעל מספר הקולות הגבוה ביותר בין אלה שלא נבחרו
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  כללים להפסקת כהונתו של נבחר בסניף   5.6 

  
אחוזים מחברי  25-י לא פחות מ"חתומה ע, ר הסניף"על פי דרישה בכתב ליו   5.6.1

עד הסניף לישיבה מיוחדת כאשר על סדר היום הצעה לכינוס יכונס ו, הסניף
אסיפה כללית שלא מן המניין של הסניף לצורך הפסקת כהונתו של נבחר 

  .או נציג נבחר למועצה הארצית/לראשות הסניף ו
  

החלטה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין להפסקת כהונתו של אחד או    5.6.2  
 66תקבל בישיבת ועד הסניף ברוב של ת 5.6.1יותר מהנזכרים בסעיף 

  .אחוזים לפחות מחברי הועד
  
  
  

יום מהחלטת  30-האסיפה הכללית שלא מן המניין בסניף תכונס לא יאוחר מ   5.6.3
יום לפני מועד האסיפה  14-הועד והודעות זימון לאסיפה יישלחו לא יאוחר מ

נבחרים החלטה להפסקת כהונתם של נבחר או . ר המועצה הארצית"י יו"ע
אחוזים לפחות  66חייבת להתקבל ברוב של  5.6.1מהנזכרים בסעיף 
  .מהנוכחים בפועל

  
י האסיפה הכללית שלא מן המניין "במקרה של הפסקת כהונתו של נבחר ע 5.6.4

ימלא את מקומו בכל תפקידיו עד לסוף הקדנציה בעל מספר , של הסניף
הקודמות ולא  הקולות הגבוה ביותר מבין רשימת המועמדים שהיו בבחירות

תיבחר האסיפה  -במידה ולא ניתן יהיה לבצע המנגנון המפורט לעיל . נבחרו
, אחוזים לפחות 51ברוב רגיל של , הכללית של הסניף שכונסה כמפורט לעיל

ר המחוז "י יו"מועמד או מועמדים בהתאם לרשימה שהוגשה לאסיפה ע
  .ר המועצה הארצית"בתחומו פועל הסניף בתאום עם יו

  
  

  ועדי פגישות ויעדיםמ  5.7
  

אך לא , לקיים פגישות מזומנות של כל חברי הסניף, בעזרת ועד הסניף, ר הסניף"על יו
ר הסניף לחברים על כל מידע "בפגישות אלה ידווח יו. פחות מפגישה אחת לחודשיים

כמו כן יעביר למועצה מידע . שיש ברשותו עקב תפקידו במועצה ובמוסדות אחרים
ר להביא ככל האפשר "לפגישות אלה ידאג היו. פגישות הסניףשיאסוף מהחברים ב

או כל נושא , מרצים מהחוץ כדי לקיים דיונים בנושאים מקצועיים הקשורים בביטוח
לסניפים  ר הועדה"או ישירות עם יו, ר המחוז"כאשר בנושא זה יעזר ביו, אחר שייבחר
  .וגיוס חברים

  
  
  
  מחוזות  .6

  ~~~~~~~~  
  

אשר במסגרת סניף קשה , המערכת הארגונית וכדי לרכז אירועים גדוליםלצורך ייעול    6.1
מחוז -מחוז השרון-מחוז צפון: מחוזות שהם 6-ישובצו כל הסניפים בארץ ל, לקיימם
  .מחוז הדרום -מחוז ירושלים-מחוז השפלה-המרכז

  
כאשר הקו המנחה יהיה , י המועצה הארצית"חלוקת הסניפים לפי מחוזות תיקבע ע   6.2

  .עול המערכתיי
  

סניפים לא יגיעו להחלטה ר ה"יובמידה ו. מחוזמהסניפים ר ה"י יו"מחוז יבחר ער ה"יו 6.3
, תחליט המועצה הארצית בישיבתה הראשונה, ר המחוז"מי מביניהם ישמש כיו
 .ר המחוז"יופים במחוז יהיה ר הסני"יומי מבין , גלויה או חשאית, בהצבעה דמוקרטית

 
לא יוכל להיבחר לתפקיד זה לכהונה , קופת כהונה אחתר המחוז ת"מי שכיהן כיו 6.4

  .אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות, נוספת
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  ועדת ביקורת  .7

  ~~~~~~~~~~~~~~  
  

ידי האסיפה הכללית מבין חברים שהם חברי -ועדת ביקורת ארצית תיבחר על   7.1
עדת ו. הלשכה לא פחות מחמש שנים ואשר לא חברים בכל מוסד אחר בלשכה

  .שנים  ותהיה אחראית לפני האסיפה הכללית בלבד ארבעהביקורת תיבחר ל
  

חברים אך לא יותר מחמישה ) 3(ועדת הביקורת תהיה מורכבת מלא פחות משלושה    7.2
  בישיבתה . שנים ארבעחברים אשר ייבחרו באסיפה הכללית לתקופה של ) 5(    
  .ירותיום ממועד הבח 30 –הראשונה שתכונס לא יאוחר מ     
הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים ' ר הועדה ישמש החבר שקיבל את מס"כיו    
  .שנבחרו    
י "ר ועדת ביקורת ע"ייבחר יו –אם קיים שיוויון בין בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר     
  .חברי הועדה בהצבעה חשאית של חברי הועדה    

  
  

  .ועדת הביקורת תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים   7.3
  

ועדת הביקורת תעביר מעת לעת את ממצאיה להועד המנהל ותמסור דין וחשבון שנתי    7.4
  .בפני האסיפה הכללית

  
חייב הועד המנהל לכנס את המועצה , אם ידרשו זאת רוב חברי ועדת הביקורת   7.5

ידי רוב -יום לכל היותר מיום שנתקבלה הדרישה לכך חתומה על 30הארצית תוך 
  .ורתחברי ועדת הביק

  
, לרבות סניפים, תפקידה של ועדת הביקורת לבדוק ולבקר את כל מוסדות הלשכה   7.6

  .ועדות מקצועיות וגופים אחרים אשר בשליטת הלשכה
  

עמידה , תחומי הביקורת והבדיקה יהיו בשטח הפעולות הכספיות במסגרת התקציב   7.7
  .עמידה בטוהר המידות וסדרי מנהל תקין, בכללי התקנון כלשונו

  
את מקומו ימלא הבא אחריו , כל נבחר אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו   7.8

  .ברשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר
  
  
  
  ותלונות הציבורהאתיקה ועדת   .8

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

ידי -עלשנים  ארבעחברים אשר ייבחרו  אחת ל 9-תהיה מורכבת מ אתיקהועדת ה   8.1
י "ידי הועד המנהל היוצא ותאושר ע-האסיפה הכללית מתוך רשימה שתוגש על

המועצה הארצית היוצאת ואשר בה יהיו כלולים חברים שהיו חברי הלשכה לא פחות 
נבחר  כל. שנים ואשר אינם חברים בכל מוסד אחר בלשכה בתקופת כהונה זו 5-מ

ברשימת  מקומו ימלא הבא אחריואת , אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו
  .המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר

  
  .הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים שנבחרו' ר הועדה ישמש החבר בעל מס"כיו   8.2

י "ע האתיקהר ועדת "ייבחר יו –אם קיים שיוויון בין בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר     
  .ברי הועדהחברי הועדה בהצבעה חשאית של ח    

  
יהיה רשאי לצרף חברים נוספים לועדה באישור המועצה הארצית  אתיקהר ועדת ה"יו   8.3

  .מתוך רשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר
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תפעל בהתאם ובכפוף לכללי האתיקה המקצועית כאמור בתקנון זה  אתיקהועדת ה   8.4

  .ולמען אכיפתם על כל חברי הלשכה
  
  ין הארצי של הלשכההד-בית  .9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

 ארבעחברים אשר ייבחרו אחת ל 11-הדין הארצי של הלשכה יהיה מורכב מ-בית   9.1
י "ידי הועד המנהל היוצא ותאושר ע-שנים באסיפה הכללית מתוך רשימה שתוגש על

ם שנים ואינ 5-המועצה הארצית והמורכבת מחברים שהם חברי הלשכה לא פחות מ
כל נבחר אשר מסיבה כלשהי . חברים בכל מוסד אחר של הלשכה בתקופת כהונה זו

את מקומו ימלא הבא אחריו ברשימת המועמדים בהתאם , לא יוכל למלא את תפקידו
  .למספר הקולות הגדול ביותר

  
הקולות הגבוה ביותר מבין המועדים ' ד הארצי ישמש חבר בעל מס"ר ביה"כיו   9.2

  .שנבחרו
ר בית הדין הארצי "ייבחר יו –ם שיוויון בין בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר אם קיי    
  .י חברי הועדה בהצבעה חשאית של חברי הועדה"ע    

  
ידי האסיפה -הדין שאושר על-הדין הארצי של הלשכה יפעל בהתאם לתקנון בית-בית   9.3

  .הכללית
  

באישור המועצה , לבית הדין ר בית הדין הארצי יהיה רשאי לצרף חברים נוספים"יו    9.4
  .מתוך רשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר, הארצית

  
  חברות בלשכה  .10

~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

ועיסוקו העיקרי הוא סוכן , על פי החוק, אדם המחזיק ברשיון סוכן ביטוח תקף   10.1  
  ,או מבטח/בנק וי "או בעקיפין ע/אך למעט סוכן ביטוח המועסק במישרין ו, ביטוח

או , בשליטתו, או כל גוף אחר, אין בקיומו של תאגיד. יוכל להיות חבר בלשכה
כדי למנוע אחריות אישית של , או בעקיפין, במישרין, של חבר לשכה בו, בחברותו

  .או הגוף האמורים, או מחדלים של התאגיד/החבר למעשים ו
  

    10.1.1     
  חברות מותנית למבקש תינתן  –חברות מותנית    10.1.1.1      

  להצטרף כחבר לשכה למי שסיים את תקופת       
בהצלחה את הבחינות והחל תקופת   עבר . הלימודים      
  .התמחות      

עד קבלת רישיון מורשה  –תקופת החברות המותנית    10.1.1.2      
  אבל לא יותר משניים עשר חודש מיום תחילת       
  .ההתמחות      

טרף למעמד חברות מותנית יחולו אדם המבקש להצ   10.1.1.3      
 10.7עד  10.2המופיעים בסעיפים  עליו תנאי הקבלה      
בקשת הצטרפות תלווה במכתב המאמן אצלו המבקש    10.1.1.4  
  .מתמחה      

לא יהא זכאי לבחור , חבר בתקופת החברות המותנית   10.1.1.5      
  .או להיבחר למוסדות הלשכה/ו      

מדמי  25%ת יחולו דמי חבר בשיעור על חברות מותני   10.1.1.6      
  .החבר המקובלים לאותה עת      

יחולו במלואם , בשינויים המחוייבים, הוראות תקנון זה   10.1.1.7      
  .על חבר מותנה      
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יש להגיש למזכירות הלשכה בקשה על טופס שייקבע ובצרוף , כדי להתקבל ללשכה  10.2
ה תעביר את הטופס לועד המחוז מזכירות הלשכ. המלצות שתידרשנה באותו טופס

  .שבתחומו פועל המבקש
  

או אי , ועד המחוז ידון בפנייתו של מועמד להתקבל כחבר בלשכה ויחליט על קבלתו 10.3
במידה וההחלטה . ויעביר החלטתו בכתב למזכירות הלשכה, קבלתו כחבר בלשכה

סניפים יודרך המועמד על אפשרותו לערער בפני ועדת  -של הועד היא לא לקבל 
  .וגיוס חברים

  
תפרסם מזכירות הלשכה את מועמדותו של , במקביל לטיפולו של ועד המחוז 10.4

  .המבקש בפרסומי הלשכה
  

  רשאי כל חבר לשכה לערער בכתב, יום מיום פרסום רשימת המועמדים 14במהלך  10.5
הן , הועדה תדון בכל ערעור. על קבלתו של המועמד בפני ועדת סניפים וגיוס חברים
  .של המועמד והן של חבר לשכה אחר ותוציא מסקנותיה

  
ועדת סניפים וגיוס חברים תדון בישיבותיה בערעורים של מועמדים שלא אושרה  10.6

בקשתם בועד המחוז וכן בערעורים של חברים בלשכה לאחר פרסום המועמדות 
אי  ועדת סניפים וגיוס חברים תהיה הסמכות העליונה לקבלת או. בירחון הלשכה

  .קבלת חברים ללשכה
  
  

  תפורסם, יום מיום פרסום המועמדות 14רשימת המועמדים שאושרה קבלתם לאחר  10.7
החברות בלשכה תתחיל עם סיום הליכי הקבלה . בגיליון הקרוב של ירחון הלשכה

  .והאשור ולאחר תשלום מיסי החבר שיוטלו על המועמד
  

, כולל כל הפיגורים, כל המיסים ללשכהאפשרות להיבחר או לבחור מותנית בתשלום  10.8
  .יום לפחות לפני הבחירות 14עד 

  
  .כל חבר בלשכה חייב למלא אחר הוראות מוסדות הלשכה 10.9

  
  :חברות בלשכה תופסק במקרים הבאים 10.10

  .אם בוטל על פי החוק רשיון הסוכן של החבר   10.10.1
  אה הפכה ידי המועצה הארצית וההוצ-אם הוצא מהלשכה על  10.10.2

  .סופית        
אם הודיע החבר על עזיבת הלשכה וסילק חובותיו ללשכה כאמור    10.10.3

  .10.15בסעיף 
 אם הוצא מהלשכה בהתאם לפסק דין חלוט של בית הדין הארצי   10.10.4

  .אשר יובא לידיעת המועצה
  

נתקבלה על כך הודעה מאת המפקח על הביטוח , בוטל רשיון הסוכן של החבר 10.11
אשר , ידי הועד המנהל-יוצא החבר מהלשכה על, שלילת הרשיון הפכה סופיתו

  .ימסור על כך הודעה לועד הסניף ולחבר המוצא
  

  :המועצה הארצית רשאית להוציא חבר מהלשכה במקרים הבאים 10.12
  

בעבירה פלילית אשר  -וההרשעה הפכה סופית  -החבר הורשע    10.12.1
  .יושר-ביסודה אי

או עומד בניגוד , נמצא אשם בעשיית מעשה העשוי להזיקאם    10.12.2
  .למטרותיה של הלשכה או לשמה הטוב

או החלטות , אם הוא נמנע או מסרב למלא אחר תקנות הלשכה   10.12.3
  .שניתנו לפי תקנות אלו, מוסמכות של מוסדותיה

חודש  12תקופה העולה על , אם הוא מפגר בתשלום מיסיו ללשכה   10.12.4
  .נה הקלנדרית השוטפתמעבר לש

  .הוכרז כפושט רגל   10.12.5
  .אתיקהידי ועדת ה-הומלץ על הוצאתו על   10.12.6
או פעילותו מתחרים במטרות /אם החבר נמנה על גוף שמטרותיו ו   10.12.7

  .או אינם עולים בקנה אחד עמן/הלשכה ו
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  .אם מקצועו העיקרי אינו סוכן ביטוח   10.12.8
  

לא יוצא חבר אלא ) כולל( 10.12.6עד  10.12.1ר בסעיפים בשום מקרה הנזכ 10.13
חודש  לאחר שנשלחה לו התראה בדואר רשום לכתובתו האחרונה הידועה והחבר 

  .או לא עשה כל מעשה העשוי למנוע הוצאתו מן הלשכה, לא הביא כל נימוק
  

ואולם אם הוצאתו הינה , דבר הוצאת חבר מהלשכה יפורסם בירחון הלשכה 10.14
יפורסם דבר הוצאתו מהלשכה גם בעיתונות הכללית בצרוף  -יבות משמעותיות מס
  .שמו

  
חברותו . ידי מתן הודעה בכתב על כך לועד הסניף-כל חבר יכול לצאת מהלשכה על 10.15

תופסק בסוף החודש הבא לאחר החודש שבו נמסרה , של חבר שהודיע על כך
יותיו והמיסים המגיעים ממנו ההודעה בתנאי שהחבר היוצא יסלק את כל התחייבו
  .ללשכה עד תום שנת הכספים בה הופסקה חברותו

  תהיה ללשכה זכות קיזוז לגבי סילוק התחייבויותיו , בכל מקרה של הפסקת חברות    
  והמיסים המגיעים מהחבר ללשכה מתוך הכספים העומדים לזכותו בקרנות הלשכה    

  .וקופת התגמולים שלה  
  

לא יהא בהפסקת חברותו  –עבר עבירה , תקופת חברותו בהאשר ב, חבר לשכה 10.16
בלשכה משום מניעה כלשהי להגשת תלונה כנגדו בפני מוסדות הלשכה ולרבות 

וזאת במהלך תקופה של שנתיים ממועד התרחשות  אתיקהבפני בית הדין וועדת ה
  .העבירה

  
  .וד בלשכההועד המנהל באישור המועצה הארצית יהיה רשאי להעניק חברות כב 10.17

לרבות הזכויות והחובות של חברי , הוראות תקנון זה לא יחולו על חברי הכבוד    
  .הלשכה

  
יוכל החבר עם תום שנה מיום הוצאתו , במקרה של הוצאת חבר מהלשכה לצמיתות 10.18

במקרה זה תובא בקשתו בפני ועדת . להגיש בקשה לקבלתו מחדש כחבר לשכה
והחלטתה תובא לאישור המועצה הארצית תימסר סניפים וגיוס חברים של הלשכה 

  .לידיעת הסניף בו היה חבר
  
  
  

  
  הוראות שונות  .11

~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  

דמי חבר או תשלומים אחרים כפי שייקבעו מדי פעם , ללשכה הכנסות מדמי כניסה   11.1
  .ידי המועצה הארצית לפי הצעת הועד המנהל-על

  
תאים שבראשו יעמוד מנהל כללי של הלשכה הלשכה תקיים משרד ומנגנון מ   11.2

לצורך עזרה . שתפקידיו להוציא מן הכוח אל הפועל מדיניות מוסדות הלשכה
או בעלי תפקידים אחרים באישורו של הועד /בביצוע תפקידיו יימנה ראשי תחומים ו

  .המנהל
  

  להמועצה הארצית מוסמכת להחליט ע. הלשכה תוציא הוצאות כדי לממש מטרותיה   11.3
  .סוגי ההוצאות וגובהן    

  
  .הצעת תקציב לאישורה, בכל שנה, הועד המנהל יביא לפני האסיפה הכללית   11.4

  
או כתב התקשרות אשר , הסכם, ללשכה חותמת רשמית אשר בה יוטבע כל חוזה  11.5

לא תוטבע החותמת הרשמית אלא בצירוף חתימתם של בעלי . הלשכה תהא צד בו
  .זכות החתימה בשם הלשכה

  
  חתימת שניים. זכות החתימה על מסמכים מחייבים את הלשכה היא לועד המנהל   11.6
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מחברי הועד המנהל בצירוף החותמת תחייב את הלשכה בתנאי שאחד החותמים     
הלשכה או אחד מסגניו ועוד בתנאי שאחד החותמים על המסמכים נשיא הוא 

  .הלשכה נשיאדרו או בהע, ר ועדת כספים"יוהמחייבים הוצאה כספית יהיה 
  

  להסמיך את המנהל הכללי לחתום -המועצה הארצית רשאית על אף האמור לעיל    11.7
  .או בצרוף חתימה נוספת כפי שייקבע, לבדו, או סוג מסמכים, על מסמך מיוחד    

  
  או חשבונות בכל בנק מסחרי לשם הניהול הכספי , ועד המנהל מוסמך לפתוח חשבון   11.8

  הביטוח וכן עבור כל אחד מהגופים הכלכליים הכפופים ללשכת של לשכת סוכני   
  .סוכני הביטוח  

  
  .הלשכה מתפרקת על פי החלטת האסיפה הכללית המיועדת במיוחד למטרה זו   11.9

  
ממספר החברים הנוכחים באסיפה  3/2החלטת הפירוק מצריכה רוב של  11.10

  .תומשתתפים  בהצבעה ובתנאי שהם מחצית חברי הלשכה לפחו
  

  .תבצע את הפירוק -ועדת פירוק אשר תיבחר באסיפה הכללית האמורה  11.11
  

יועבר רכוש הלשכה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו , במקרה של פירוק הלשכה 11.12
  .הכנסה ולא יחולק בין חבריה-לפקודת מס) 2(9בסעיף 

  
, או אופטיים/ם ובאמצעים מגנטיי, הלשכה תקיים מאגר מידע של כל חברי הלשכה  11.13

  ").מאגר המידע"להלן (לרבות באינטרנט 
  
  
  
  
  


