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 הועדה: תמצית דיוני להלן 

של הועדה ביקשה להיפגש עם המועמדים לנשיאות במטרה להציג בפניהם את הציפיות הוועדה  .1

הוראת נוהל הבחירות היא כי הבחירות תהיינה באווירה  לעניין ההתמודדות ולשמוע את דעתם.

דמוקרטית, מנומסת, תוך תעמולה עניינית, שתכבד את הלשכה. המועמדים נדרשים לכבד ולקיים 

 את הוראות הנוהל. 

    של הלשכה לאינטרסים  ישנה צומת אחת ידועה מראש אשר עלולה להוות נקודת מתח בין האינטרס .2

 .23-26/10/17בין התאריכים באילת  יתקייםאשר  2017של המועמדים והיא כנס אלמנטר            

 הכנס.הפעילות של במהלך תעמולה הלשכה לא תאפשר            

 .16:15בשעה  25/10/17בתוכנית הכנס מוקצה מושב אחד לטובת עניין הבחירות בתאריך  .3           

 מרכיבים : 3יהיו האמור במושב 

 ,שיכנס לתוקף החל מהבחירות הקרובות ,בתקנון החדש חלוהסבר אודות השינויים אשר  .א

 יו"ר ועדת תקנון עו"ד סו"ב אריה אופיר. –  ודםלעומת התקנון הק

 עו"ד איתן הברמן. –יו"ר ועדת הבחירות  –הממוחשבות הבחירות  .ב

 ל מועמד.דקות עבור כ 10 -כ –דברי המתמודדים  .ג

 



 
 

  

 זמן מה לפני המושב. סדר הדוברים במושב הכנס יקבע ע"י הגרלה שתבוצע ע"י הח"מ

 סדר ההתייחסות למועמדים עכשיו היא לפי סדר הגעת המועמדויות ללשכה.

 בפני הציבור )בתוך הזמן שנקבע( בדרך שיבחר. ומועמד רשאי להביא את דברי

תופסק התעמולה על ידי יו"ר  –לגבי תצורתה  אם התעמולה של המועמדת תחרוג מהוראת התקנון

 הוועדה בו במקום.

הודיע בציבור )כנראה בפייסבוק( על הסרת מועמדותו ותמיכה במועמד אחר.  סו"ב מוטי דהרינמסר כי 

   הוועדה חוזרת על עמדתה כי :

 יד למזכירת וועדתכתב בהודעה בבכל התנאים המצטברים האלה: הסרת מועמדות תתבצע אך ורק 

בחתימת הבחירות, שממנה ברור חד משמעית כי המועמד מסיר מועמדתו ההודעה האמורה חתימה 

הודעה לעיתונות אינה מהווה אסמכתא  )זה תהליך דומה והפוך מהליך הצגת המועמדות(המועמד יד 

 קבילה להסרת מועמד ובהיבט המשפטי 

 בוצע כל שינוי.לא יכמתואר כל עוד לא הוגשה בקשה להסרת מועמד באופן פורמלי 

 לא ניתן יהיה להשתמש בזמן הבמה שניתן למועמדים לנשיאות לביצוע מניפולציה לטובת מועמד 

 אחר או העברת הזמן שהוקצב למועמד אחר.

מאושרת לאור תוכנית הכנס  בקשה  להקדים את מושב המועמדים לשעות הבוקר, הבקשה לאנדחתה 

 והמושב יישאר בשעה שנקבע.

 (, הזמן אשר הוקצב למושב המועמדים דרך המתוארתהמועמדים יסיר את מועמדותו )ב במידה ואחר    

 לא ישתנה ולא יחולק בין המועמדים שנשארו.    

הובהרה לנוכחים סמכותה של וועדת הבחירות להטיל סנקציות על מתמודדים שיסטו מתעמולת 

ם במהלך הכנס באילת. צווים אלה הבחירות הראויה. הוועדה מסמיכה את יו"ר הוועדה לתת צווי ביניי

 ככל שיהיה בכך צורך. –יידונו לאחר מכן בוועדה 

כי נשאל לגבי סכומי הסנקציות הכספיות שהוועדה תטיל על מפר. יו"ר הוועדה מסביר  יו"ר הוועדה 

בדרך כלל או במהלך במידה ומישהו יסטה מהנהלים שנקבעו, יתנהג בצורה לא מקובלת או לא עניינית 

באילת תופסק התנהגותו בצו ולפי הצורך יינקטו נגדו אמצעי אכיפה ומניעה הפרה, כאשר הכנס 

עומדות לרשות הוועדה קשת של אמצעים גם כספיים וגם הפסקת מועמדות. היו"ר מבהיר כי לא יהסס 

לא מדובר באלפי יובהר כי לנקוט בצעדים. וככל שמדובר בסנקציה כספית היא תקבע על פי העניין אבל 

 ל בודדים אלא בסכומים משמעותיים. הכוונה היא שאם נזקק לסנקציה היא באמת תכאיב.קש

 

 ועדת הבחירות בנושא תעמולת בחירות במהלך כנס  מסמך המלצות  –חולק מסמך לכלל המשתתפים  

    פורסם באתר יהמסמך . הוועדה דנה במסמך ובהמלצות ואישרה אותן בהחלטה. 2017 אלמנטר 

  הלשכה. 



 
 

  

 

 מס' שאלות: לונשא

 ?מה קורה במקרה של שיווין קולות באותו הסניף 

 ?מה קורה אם יש שני מועמדים ליו"ר מחוז מאותו הסניף 

 ?מדוע לא מקפידים על שיוך לסניף ע"פ כתובת מגורים / משרד 

 ?מה קורה למתמודד יחיד שקיבל יותר פתקים לבנים מפתקי הצבעה 

 להלן תשובות :

 ק,  תינתן תשובה לאחר שהח"מ יבצע בדיקה בנושא.נושא שיווין הקולות ייבד 

  אדם יכול להציג מועמדות ומי שיקבל את מירב הקולות  –נושא מתמודדים ליו"ר מחוז מאותו הסניף

לא יוכל לכהן גם כיו"ר מחוז  נבחר הואיכהן כיו"ר הסניף, במידה והציג גם מועמדות ליו"ר מחוז ו

 וגם כיו"ר סניף.

  מראש ונקבע לו"ז להגשת ערעורים עם פרסום ספר הבוחרים ורסמו הנתונים פ –נושא שיוך סניפי

 אשר נדונו ולכן הנושא אינו עומד עוד לדיון ולא יבוצע שום שינוי.

   אין קשר בין מועמד יחיד לבין "פתק לבן". כאשר יש מועמד יחיד הוא נבחר  -בנושא מועמד יחיד– 

 עם הקולות הכשרים. הולכן לא נמנ "פתק פסול"הינו כ "פתק לבןזו הוראת הנוהל. "

ם אינו תואם את מקום המגורים או המשרד שלהם. הלישנם סוכנים אשר השיוך הסניפי ש כי נטען 

בנתון לזה שהמועד להגשת ערעורים על ספר הבוחרים עבר, אם יוגש לוועדה ערעור מפורט על הצגת 

 מועמדות כזו, הנושא ייבדק.

של כלל ציבור הסוכנים,  אאל "של המועמדים"הח"מ הסביר כי הבחירות אינן   –פריסת קלפיות ארצית 

יחד עם זאת נשמח לשמוע הערות ברגע שתפורסם רשימת הקלפיות. נושא הנגישות והחניה נלקח 

 בחשבון ומטופל בהתאם.

 א . מאז הדיון הקודם בנושמנכ"ל הלשכה עדכן כי בישיבה הבאה תוצג לחברי הועדה פריסת הקלפיות .4

 טובת חברי לשכה מהאזור )כגון שלומי, כרמיאל ונהריה(.לקלפי בעכו  פהנוס

לא תינתן אפשרות להצביע במועד מוקדם יותר  –ם בחו"ל יהצבעה של חברי לשכה השוההובהר לגבי  .5

וזאת מכיוון שאין בתקנון תשתית עבור הנושא ולכן הבחירות יתבצעו ע"פ נוהל הבחירות כפי שהוא 

 א בחו"ל לא יוכל להשתתף בהצבעה.מי שנמצ כתוב.



 
 

  

 אילת ביום הבחירות. נותשעות באחד ממלו 3תבוצע במשך  –אילת חברי הלשכה ב של הצבעה  .6

במייל וגם באס אם אס. בנוסף זה יתפרסם טלפונית, גם מסר לחברים האילתים גם יהודעה על כך ת

 באתר על מנת שמי שנמצא באילת באותן שעות יוכל להצביע שם.

עדה ולאחר דיון בו :ובחדר המצב של מטה הבחירות ם המועמדים לנשיאות בקלפיות טעם ממשקיפי .7

בכל אתר הצבעה ובמטה  משקיפים 2 עד יוכל להעמיד (בלבד)לנשיאות הוחלט כי כל מועמד לנשיאות 

 הבחירות.

 .ם כל מועמד לנשיאותטעמשקיף אחד בלבד מרק יהיה נוכח וכן בחדר המצב בכל אתר הצבעה 

ינם לבין עצמם( הוועדה מבקשת שבמידת האפשר יהיה זה רק יפים יהיו רשאים להתחלף ב)המשק

 משקיף אחד שילווה לכל אורך שעות הפעילות כדי להקל ולמנוע צורך בשאלות והסברים(

 אין חובה על המשקיף להיות חבר לשכה.

 .16:00בשעה  19/11/17על המשקיפים לעבור תדריך בלשכה בתאריך 

כולל מס' תעודת זהות, שם מלא, תמונה  01/11/17ת שמות המשקיפים עד לתאריך יש להעביר א

 . ana@insurance.org.ilם מי הוא משקיף למזכירת ועדת הבחירות אנה קריימן במייל טעומ

או  היכנס לאתרי ההצבעהבתדריך יחולקו למשקיפים תגים מזהים ורק עם התגים הללו הם יוכלו ל

 .לחדר המצב

הנחיות שאינן מופיעות לגבי כי הוועדה חוזרת על החלטתה בנושא הנחיות כלליות לתעמולת בחירות  .8

 בחירות הממלכתיות בישראל בשינויים המתחייבים.הבתקנון הועדה תסתמך על הנחיות הבחירות של 

 נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ: דבר

בסוף הלשכה היא של כולנו ומי שיקבל את תפקיד הנשיא  ,גנות ולשמור על הלשכהחשוב לשמור על הו

 .שלו יצטרך לנהל את כול הסוכנים ולא רק את מחנה התומכים

המועמד  ,יום הבחירותבתום ההנחיה החד משמעית שלי לועדת הבחירות היא להתנהל בצורה כזו ש

יו"ר הועדה יודע לנהל את מערכת הבחירות  שלא יזכה יגיד לי שמערכת הבחירות נוהלה כמו שצריך.

 ומי שיש לו בעיות / טענות מוזמן לפנות אליו. בהצלחה לכולם.

 

 מזכיר לכולם כי כל המידע אודות הבחירות נמצא באתר הלשכה.  יו"ר הוועדה

 נציגיהם שהגיעו לישיבה ומאחל להם חג שמח.ללמועמדים ובשם הוועדה הוועדה מודה יו"ר 

 ציגיהם עוזבים את חדר הדיונים()המועמדים ונ

אילת ללא אישור כנס בהועדה לקבל החלטות מידיות בנוגע לתעמולת הבחירות בליו"ר ישור ניתן א .9

 הועדה כולה על מנת לא לעכב את התהליך.

אין לענות לאף גורם, יש להעביר  –שאילתות שמתקבלות אצל חברי הועדה מוסכם על חברי הוועדה כי  .10

 הועדה לטיפולה. את הפניה למזכירת

 יו"ר הוועדה מעדכן את החברים על ההתכתבות עם יו"ר בית הדין בנושא תעמולה של חברי מוסדות.

mailto:ana@insurance.org.il


 
 

  

בנוגע לסוגיה שהועלתה ע"י חבר הועדה האם יכול חבר ועדת אתיקה / בית הדין להגיש מועמדות 

ן שיש להסדיר טעונה בחינה ויתכלתפקיד כלשהו בבחירות ולהמשיך לכהן בתפקיד בועדה התשובה 

 .בתיקון לתקנון את הנושא כולו

נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ מציין כי ישנם מספר נושאים בתקנון החדש אשר דורשים תיקון וכי 

 כל הנושאים צריכים להיות מצוינים בתקנון והנושא יטופל בהמשך.

בחירות האחרונה, אושר לא הופיע ברשימות בועדת ה –מתמודד ליו"ר מחוז הצפון סו"ב ג'קי אמסלם 

ע"י הח"מ מכיוון שבקשתו להתמודדות הועברה בזמן ובצורה תקינה, הוא נוסף לקבצים ושמו פורסם 

 ברשימות הסופיות באתר הלשכה.

לא יתקיימו בחירות  –מתמודד יחיד לתפקיד נציג ועד סניף למועצה ארצית / יו"ר מחוז  / ועדה נבחרת 

 לתפקיד זה.

 –שבו מספר מועמדים זהה למספר המכסה לא יתקיימו בחירות לתפקיד זה"   "במקום – 6.10סעיף  .11

 הנושא ייבדק מכיוון שהבחירות לתפקיד זה יקבעו מי מבין המועמדים יהיה יו"ר הועדה / סניף.

 באחריות הח"מ לבדוק את הנושא לישיבה הבאה.

ועמדויות שהמכסה הועדה תאשר את המ 17/10/17בישיבת ועדת בחירות הבאה שתתקיים בתאריך 

 שלהן זהה לכמות המתמודדים בפועל.

 במערכת הבחירות יצוין בהודעה כי התפקיד אושר מכיוון שמדובר במתמודד יחיד.

מינימום להצבעה לשם שמירה על השוויון וצגה לחברי הועדה טבלת מתמודדים בפועל ומכסות ה

ההחלטה נרשמה על גבי כל קטגוריה, והוחלט כמות הצבעות מינימום ומקסימום בומניעת מניפולציות. 

 תועבר לחברה המבצעת.הטבלה ו

 אושר ע"י חברי הועדה ויעלה לאתר הלשכה. 25/09/17פרוטוקול ישיבה של ועדת הבחירות מתאריך  .12

 בברכת חג שמח. .13

 

  

 

 עו"ד איתן הברמן

 יו"ר ועדת הבחירות


