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 הועדה: תמצית דיוני להלן 

מאשרים אנו  ערעורים תם ועכשיוהאישרה את המועמדויות שהוגשו לתפקידים השונים,  זמן הוועדה  .1

 המועמדים. לגבי םלא התקבלו ערעוריעד המועד האחרון סופית את המועמדויות. 

 הוועדה מאשרת. –ל המועמדים ויו"ר הוועדה מציע לאשר סופית את כ

 הסרת מועמדים לתפקידים השונים:

לתפקיד בבוקר התקבלה בקשה מהמועמד לנשיאות מר מוטי דהרי להסיר את מועמדותו  17/10/17א( בתאריך 

 נשיא הלשכה בזאת הלשון:

 "הריני מסיר מועמדותי לנשיאות לשכת סוכני הביטוח בישראל", ההצהרה בחתימת ידו של המועמד.

 הוועדה מאשרת את הסרתו.

התקבלה בקשה מהמועמד לתפקיד נציג סניף ת"א למועצה הארצית טל בר גיל להסיר  16/10/17ב( בתאריך 

 את מועמדותו בזאת הלשון:

בעיות אישיות, הנני מודיע בזאת על הסרת מועמדותי לתפקיד נציג סניף למועצה ארצית", ההצהרה  "עקב

 בחתימת ידו של המועמד.

 הוועדה מאשרת את הסרתו.

התקבלה בקשה מהמועמד לתפקיד נציג סניף ירושלים יואל הרצוג למועצה הארצית  15/10/17ג( בתאריך 

 להסיר את מועמדותו בזאת הלשון:

 ארצית", ההצהרה בחתימת ידו של המועמד.הלמועצה  לבחירותמועמדותי  לבטל את אבקש"

 הוועדה מאשרת את הסרתו.

 

 :החלטת הוועדה

הודעה על כך תפורסם באתר ובטבלת המועמדים שכבר מפורסמת ימתח קו על שם  :אלה שהסירו מועמדותם

 .7הודעת בחירות מס'  – המועמד



 
 

  

ת כנציגת סניף פ"ת למועצה ארצית אינה רשאית להתמודד מכיוון התקבלה טענה כי איילת דן המועמד .2

שהיא אינה חברת הסניף, הפונה קיבל תשובה כי המועמדת רשאית להתמודד, משרדה נמצא בפ"ת 

 ולכן השיוך הסניפי שלה תקין.

בנוגע  09:33בשעה  17/10/17התקבלה פניה מהמועמד לנשיאות מר ליאור רוזנפלד במייל בתאריך  .3

 להצבת קלפי ביום הבחירות בעכו ובאשקלון.

 להלן התשובה שניתנה בנושא:

 נבחן נושא פריסת הקלפיות והלן החלטות הועדה:

 הנושא סוכם ואושר מבעוד מועד ואף פורסם במסמך אשר נשלח למועמדים. –קלפי בעכו 

 אין הצדקה לפתיחת קלפי באשקלון בנוסף לקלפי באשדוד.  –קלפי באשקלון 

 בעלי זכות בחירה ואין הצדקה לפתוח קלפי נוספת. 150 –אשדוד מצויים כ  –סניף אשקלון ב

 מיקום הקלפיות יתפרסם מיד לאחר סגירת סידורי ההתקשרות מול המקומות הנבחרים.

ניתן להסיר מועמדות לתפקידים השונים לכל  :נקבע ע"י הוועדה –מועד אחרון להסרת מועמדות  .4

בחתימת יד וכתב נוסח חד משמעי וברור, בב 15:00עד השעה  16/11/17המאוחר עד לתאריך 

 .6396911-03או בפקס    ana@insurance.org.ilלמזכירת הוועדה אנה קריימן במייל 

 ממערכת הבחירות ויופיע לא ימחקומועמדים אשר יבקשו להסיר את מועמדותם לאחר מועד זה 

 ברשימת המועמדים ביום הבחירות.

מסמך מסודר עם הנחיות לבוחר אשר יכלול מידע כגון  וכןמנכ"ל הלשכה עדכן את חברי הוועדה כי י .5

 אתרי ההצבעה, אופן ההצבעה, מסמכים נדרשים וכו'.

 חברי הוועדה לאישורם טרם ההפצה לכלל בעלי זכות ההצבעה.יו"ר ולהמסמך ישלח ל

ירה בקלפי תהיה באמצעות תעודה ממלכתית בעלת תמונה מוטבעת, או הזדהות בעל/ת זכות בח .6

 תעודת חבר לשכה )בתנאי שמוטבעת בה תמונת החבר/ה(.

 מאושר ע"י חברי הוועדה ויעלה לאתר הלשכה. 03/10/17פרוטוקול ישיבה קודמת מתאריך  .7

 הוועדה. הוועדה מסמיכה את יו"ר הוועדה לחתום על הפרוטוקולים של הישיבות בשם כל חברי

שני חברי הוועדה אשר נמצאים בכנס במידה ויקבלו פניות / תלונות או יראו משהו  – 2017כנס אלמנטר  .8

 החורג מההנחיות לתעמולת בחירות מאושרת בכנס יצרו קשר עם יו"ר הוועדה לקבלת החלטות במיידי.

 כמו כן ניתן להיעזר במזכירת הוועדה.

 ויום הבחירות. 19/11/17אחרונה למעט התדריך בתאריך זוהי ישיבת וועדת בחירות המתוכננת ה .9

טלפונית. במידה ולא תהיה ברירה תקבע טסאפ / או אוודכנו במייל / וחברי הוועדה יע ,במידה ויהיה צורך

 ישיבה נוספת שלא מן המניין

 .בברכה .10
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