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 ועדת הבחירות המרכזית

 4הודעת בחירות מספר 

 

 לתשומת הלב :

 

 2017בספטמבר  24המועד האחרון להגשת מועמדויות לכהונות ותפקידים בלשכה הוא: 
 13:00בשעה 

 

 מספר הערות והסברים בנושא הצגת המועמדות לכהונות והתפקידים בבחירות

לנוהל בחירות למוסדות הלשכה(  6.2 -ו 5.3ת בבחירות )סעיפים הודעה זו נועדה לסייע בהגשת המועמדויו
 אין היא ממצה את כל ההוראות שבתקנון ובנוהל בחירת מוסדות הלשכה.

 כללי

לנוהל( וכן,  1.4תעמולת הבחירות תתנהל:  "... בהתאם לערכי הדמוקרטיה והכבוד ההדדי" )סעיף  .1
, תוך מתן כבוד לכל המתמודדים" )סעיף "פרסומי תעמולת הבחירות ייעשו בהגינות ובדרך ארץ

 לנוהל( 7.1

 

המתמודדים, וכן מי מטעמם או בתמיכה בהם, אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו במשאבי  .2
הלשכה לשם התעמולה, לרבות קבלת סיוע מעובדי הלשכה, שימוש בשירותי מזכירות וכיו"ב." 

 לנוהל( 7.4)סעיף 

 

, למעט שירותים שיינתנו על ידי הלשכה, ולפי תעמולת הבחירות היא על חשבון המתמודד .3
 קביעתה, באורח שווה למתמודדים.

 הבחירות למוסדות הלשכה 

 .למוסדות סניפייםומוסדות ארציים ללשני אלה: הבחירות מתקיימות  .4
 

 שיא הלשכהנ  הם:  ארצייםהמוסדות ה .5
 יושבי ראש המחוזות     

 ועדת הביקורת
 ועדת האתיקה ותלונות הציבור

 הדין הארצי למשמעתבית 
 

 יו"ר סניף, נציגי הסניף למועצה הארצית של הלשכה.  הם:  הסניפייםמוסדות  .6



 
  

 הגשת מועמדות

 הגשת מועמדות תבוצע על גבי טופס מתאים לתפקיד או לתפקידים. .7
 

 הטפסים יפורסמו באתר הלשכה וניתן להעתיקם ולהשתמש בהם. .8

 

וסניפיים( תתבצע במועדים ובשעות שיפורסמו הגשת מועמדות לכל הכהונות והתפקידים )ארציים  .9
 באתר בהודעת בחירות. 

 

 של המועמד.  בחתימת ידוההגשה מתבצעת על גבי טופס כשהוא חתום  .10
 

 ניתן להגיש את טופס המועמדות באחת משתי דרכים: .11

הגשה פיזית לידי מזכירת הוועדה הגב. נורית סימן טוב במשרדי הלשכה בימים  הדרך האחת:
. מזכירת הוועדה תאשר בכתב לגבי כל טופס  08:30-16:30בשעות האלה ה' ו –א' 

הצגת מועמדות שנתקבל, על גבי העתק של הטופס, את היום והשעה שבהם 
 התקבל טופס הצגת המועמדות;

כאשר למייל יצורף  vadot@insurance.org.ilהגשה באמצעות מייל לכתובת  הדרך האחרת: 

ס הצגת המועמדות, )חתום, כאמור, בחתימת יד ובו סריקה של טופ  P.D.Fקובץ 
אישית של המועמד(. מזכירת הוועדה תאשר את קבלת טופס המועמדות ותציין 

 את מועד הגעתו )יום ושעה( בנתיב זה.

 .13:00עד השעה  2017ספטמבר  24המועד האחרון להגשת מועמדויות לכהונות ותפקידים בלשכה הוא : 
 כל בקשה חדשה להצגת מועמדות.לא תתקבל  לאחר המועד האמור

המועמדים מתבקשים להקדים ולהגיש את בקשות המועמדים לפני המועד האמור.  ועדת  .12
הבחירות תבדוק את טפסי הגשת המועמדות, תאפשר תיקון בהם, ותאשר או תדחה את 

 המועמדות הכול על פי הוראות הנוהל הבחירות.

 

 ימים למי שמועמדותו נפסלה. 7זכות ערעור בתוך  .13

 הערות לגבי מועמדויות

 (.5.1)נוהל בחירות סעיף  נציגי סניף למועצה הארצית הם חברי ועד הסניף .14

 

מספר נציגי סניף למועצה )וממילא זהו גם מספר חברי ועד הסניף( הוא: יושב ראש ועד הסניף ועוד  .15
 חברים בסניף 80חבר אחד על כל 

 

 ראש הסניף הוא מי שקיבל את מירב הקולות בבחירותיושב  .16

 יו"ר מחוז

 אותו מחוז שבו הוא מבקש להיבחרליו"ר מחוז יהיה רשום בהמועמד  .17

 



 
  

 (6.12תו מחוז )נוהל בחירות סעיףכלל החברים באוביו"ר מחוז הם הבוחרים  .18

 

 ף וכיו"ר מחוזאך לא ניתן לכהן כיו"ר סני ,ניתן להגיש מועמדות לנציג סניף למועצה וחבר ועד .19

 

יו"ר מחוז יוצא רשאי להציג מועמדות לתקופת הכהונה הבאה מיד בלבד, בבחירות הקרובות  .20
אחרי תקופת כהונתו. ראה החלטה והסבר בפרוטוקול הישיבה המיוחדת של וועדת הבחירות 

 מפורסמת באתר( ה

 נשיא הלשכה

לנשיא הלשכה  דותטופס הצגת מועממועמדים לנשיא לשכה יגישו את מועמדותם על גבי  .21
 המפורסם באתר

 

)"פתק לבן" אינו נכלל בגדר  כשריםקולות ההמ 40%בחירת הנשיא טעונה הצבעה של לפחות  .22
 הקולות הכשרים(. בהיעדר רוב כאמור ייערך סיבוב שני

 

מועמד רשאי להתמודד למוסד ארצי אחד בלבד אבל רשאי להתמודד גם לנציג סניף למועצה ויו"ר  .23
 (6.4רות בסעיף )נוהל הבחי סניף

 

שימש בתפקיד כלשהו במוסד ממוסדות הלשכה )לרבות תנאי למועמדות לנשיא שהמועמד  .24
 השנים הקודמות להגשת המועמדות 10במחוזות ובסניפים( במשך קדנציה אחת לפחות במהלך 

 לנוהל הבחירות( 6.6)סעיף 

 

חברי  100ות של הצגת מועמדות לכהונה כנשיא הלשכה טעונה חתימות תמיכה בהצגת המועמד .25
 ()ההמלצה על גבי טופס המפורסם באתרלנוהל הבחירות( 6.6)סעיף  לשכה לפחות 

 
 ממליץ לא ימליץ על יותר משני מועמדים לנשיאותתשומת לב: 

 

מועמד לנשיאות רשאי להגיש מועמדות למוסד ארצי אחר  אך אם נבחר לא יוכל לכהן באף תפקיד  .26
 נוסף סניפי או ארצי

 

לנוהל  6.11 )סעיף יוכרז כנשיאלנשיאות והמועמד לא יתקיימו בחירות  אחדועמד מאם יהיה רק  .27
 הבחירות(

 ועדת ביקורת

 חברים. 3-7בוועדת הביקורת יכהנו  .28

 

 בנוהל הבחירות( 4.5.5 )סעיף תפקיד אחר במוסדות הלשכהלא יכהן בחבר ועדת ביקורת  .29

 

 



 
  

 ותלונות הציבור ועדת האתיקה

 חברים 5-9בור יכהנו בוועדת האתיקה ותלונות הצי .30

 

 פקיד אחר במוסדות הלשכהחבר הוועדה לא יכהן בת .31

 בית הדין הארצי למשמעת

 לתקנון(  4.7סעיף )חברים  5-9בבית הדין הארצי למשמעת יכהנו  .32

 

 לא יכהן חבר בית הדין בתפקיד אחר בלשכה .33
 

 רותהודעת הבחירות הזו באה כסיוע ולא נועדה להחליף את הוראות נוהל הבחי נזכיר:

 

 איתן הברמן, עו"ד        

 כיו"ר ועדת הבחירות        

 


