
 
 
 

 לכבוד מר דניאל קסלמן,
 

 הבהרה בנושא הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מחוזהנדון: 
 

 תודה על פנייתך נושא שבנדון.
 

לנוהל בחירות למוסדות הלשכה העוסק בנושא שלגביו  6.5ה בפרשנותו של סעיף ועדת הבחירוןת דנ
 מכוונת שאלתך.

 
( בנוהל האמור )כמפרשת של נוהל 5) 2.6ועדת הבחירות החליטה, בגדר סמכותה לפי סעיף 

 הבחירות(, כי לנוכח העובדה
יו"ר מחוז", אין שתפקיד יו"ר מחוז במשמעו התקנוני דהיום, שונה בתכלית ממה שכונה בעבר "

 בבחירות אלה.  6.5למעשה משמעות להוראת סעיף 
במילים אחרים כל מי שנשא בתואר יו"ר מחוז עד לבחירות הנוכחיות איננו מי שהתקנון מגדיר כיו"ר 

 מחוז, ומכאן שאין הגבלה על המועמדות היום
 עקב הכהונה בעבר.

 
וועדה ותוכל לראות את גישת הוועדה בקרוב יתפרסם באתר פרוטוקול הישיבה המיוחדת שקיימה ה

 בפרוטוקול הדיון.
 

 בברכה
 איתן הברמן, עו"ד

 כיו"ר ועדת הבחירות
 

 

  
 איתן הברמן | שותף

 ראש תחום משפט מנהלי 
 , בני ברק23כוכבא -, רח' בר6, קומה V-Towerמגדלי 

  03-5662808טל': 
 03-5662801פקס: 
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                                                                                                                                             לכבוד 

 21/8/2017 תאריך: 
 מר איתן הוברמן,עו"ד

 יו"ר ועדת הבחירות

 לשכת סוכני ביטוח בישראל.

  

 מכובדי,

 .הבהרה בנושא הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מחוזהנדון:                       

  
, שלא היה  לתפקיד חדשעל פי התקנון החדש והמידע שיש בידי, יו"ר מחוז נבחר בקדנציה הקרובה 

 בעבר, שכן יו"ר מחוז יבחר הפעם ע"י סוכנים חברי המחוז,

 וישמש באופן אוטומטי כחבר בוועד המנהל.

  

 דם, יו"ר מחוז היו נבחרים ע"י יו"ר הסניפים ולא היו חברי הועד המנהל.בעבר, לפי התקנון הקו

  
זה אמורות לחול  תפקיד חדש, סבור אני כי ההגבלות החלות על תפקיד חדשמכיוון שמדובר ב 

,ולבחירות הקרובות כל מועמד רשאי להגיש מועמדותו ללא כל  2021מהבחירות הבאות בשנת 
 הגבלה.

  

רות" בתקנון החדש תוקף תקנון זה וכל האמור בו יכנס לתוקף החל מהבחירות "ההגד 1על פי סעיף 
 הבאות, ועל נושאי תפקידים מכהנים יחולו ההגבלות בהתאם להגבלות התקנון הקיים.

  

להגשת  לא קיימות הגבלות בתקנון הקיים תפקיד חדשלעניות דעתי , מכיוון שיו"ר מחוז הינו 
 מועמדות.

  

 ת הבחירות בנושא, וכמובן בכפוף לעמדת ועדת התקנון.אשמח לקבל עמדת ועד

  

  

 בכבוד רב,

  
  

  

 דניאל קסלמן

   מנכ"ל 

  

 יו"ר מחוז וסניף השרון.

  

 העתק : עו"ד אריה אופיר יו"ר ועדת התקנון.

 
 050-5333048| נייד  03-5476110| פקס  03-5476101טל' 

ins.co.il-www.kolan 
  

 
  

------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 הסוכנות עוסקת בין היתר בשיווק ביטוח פנסיוני ובעלת זיקה למוצרים הפנסיונים אותם היא משווקת.
 הסוכנות אינה סוכנות לייעוץ פנסיוני.

 ט.ל.ח

www.kolan-ins.co.il


  

 


