
 

 

 3ישיבה מן המניין מספר  –וועדת בחירות הנדון: 

 

 ת"א . 9קומה  42במשרדי הלשכה ברחוב המסגר  25.9.17הישיבה נערכה בתאריך 

 : נוכחים בישיבה

 איתן הברמן , יו"ר וועדת הבחירות 

 חברי וועדת הבחירות 

 נציג מחוז השרון  –סו"ב סמי אביחזר 

 נציג מחוז השפלה  –דב צור סו"ב 

 נציג מחוז הצפון  –סו"ב גיורא קרן 

 נציג מחוז הדרום –סו"ב אריק ברנדס 

 נציג מחוז תל אביב  –סו"ב עופר צינורי 

 נציג מחוז ירושלים  – חסרים : יעקב פורשיאן

 :  סדר יום הוועדה

 אישור מועמדויות. 1

 כהונה בוועדות מועמדות והתפטרות . 2

 שונות . 3

 : תוכן הדיון

 :  מועמדויותאישור . 1

 . 13:00בשעה  25.9.17 בתאריך  הסתיימה תהגשת המועמדויו

 שלושה מועמדים לנשיאות : רוזנפלד ליאור, אורי צפריר , מוטי דהרי 

על פי )מוטי דהרי, אורי צפריר , ליאור רוזנפלד לנשיאות של האדונים הנכבדים  מועמדויות 3הוגשו 

 .(סדר הגשת המועמדויות 

חד המועמדים יבקש להסיר את מועמדותו בקשתו תתקבל בכתב ובחתימת יד להבהיר אם א יש

 .בלבד

של החברים שהגישו את דו"ח שבו מפורטים השיוך הסניפי  – יו"ר הוועדה מציג בפני חברי הוועדה 

 מועמדותם .



 כולל, על ידי המועמדים חתומים ותקינים נמצאו הגשת המועמדויות שבדק את טפסי יו"ר הוועדה 

 ויותר . ממליצים חתימות  100המלווים ע"י  הטפסים של הנשיאים 

 מבקש מחברי הוועדה לאשר את הרשימה .

 : החלטה

  יועברו לשיוך סניפי כפי מאגר המידע כל מי שהגישו מועמדות בשיוך סניפי השונה מרישומי

 בקשתם לעניין הגשת המועמדות .

  כפי הטבלה ובנוסף אלה שהגיעו לידי ועדת הבחירות מאשרת את המועמדים והמועמדויות

 היום. 13:00מזכירת הוועדה עד השעה 

דיוור לכל  טבלה. בנוסף יישלחבתצורה של המועמדים את רשימת באתר הלשכה פרסם לשכה תה

ומת לב בעלי זכות הבחירה שמות שלת" בנוסח הבא:בעלי זכות ההצבעה 

כה תחת לשונית באתר הלש םמפורסמי)לכל התפקידים( המועמדים בבחירות 

 ". 2017בחירות 

  

 : כהונה בוועדות מועמדות והתפטרות. 2

חשיבות גדולה במערכת הבחירות לאמינות של וועדת מביע את עמדתו קיימת : הוועדה  יו"ר

הצורך הזה מקרין על  , לאמינות הבחירות ולאימון ציבור חברי הלשכה בטוהר הבחירות. הבחירות

, מראית פני אובייקטיביות. הביט משמעותי באימון הוא בחירותןהמשיקים להנוגעים אמינות המוסדות 

שאף אחד מחברי הוועדה  התקבלה החלטהולכן בישיבה הראשונה . והאובייקטיביותתלות ההיעדר 

 או בכל תעמולה הקשורה לבחירות.שתתף במערכת הבחירות ילא שלנו 

אמינה תהיה בפומבי כדי שהוועדה ותה ניתן לחשוף אאבל לא  ,אישיתלכולם יש דעה אני מניח ש

 .בעיני ציבור חברי הלשכה ונקיה מאינטרס 

וועדת  ,בית הדין ,וועדת הביקורת: וועדות יו"ר החברי ולבאה התייחסות דומה ובאותה החלטה 

  .האתיקה

 . תעמולת הבחירות יגישו את התפטרותםבחלק  וחברים המבקשים ליטולההחלטה היא שיו"ר 

וחברי הוועדות המבקשים ליטול חלק בתעמולת יו"ר הוועדות  נוי בהחלטת הוועדהאין שילפיכך 

 ם מתפקידם.את התפטרות ויגישהבחירות יהיה עליהם להתפטר ו

לבהיר מומלץ  בקדנציה הבאה, את תשומת הלב של וועדת התקנון  להסב, וועדת הבחירות מבקשת 

שוללת בוועדה חברותכם להבהיר כי יש הבחירות  תכמי שמבקשים להתמנות כחברים בוועד: מראש 

לידיעת המועמדים תבואו קדנציה הבאה רצוי שהוראה זו ב .כלשהו את זכותם להתמודד לתפקיד

 .טרם בחירת חברי הוועדה  מבעוד מועד

 כנס אלמנטאר בנושא תעמולה בנחיות . ה3. 

 ועדת הבחירות  את סמכותבחירות למוסדות הלשכה היו"ר הוועדה מקריא מתוך נוהל 

  2.6סעיף 

 "ועדת הבחירות תנהל ותפקח על הבחירות . תפקידי ועדת הבחירות וסמכויותיה יהיו :

 . הבטחת הליך הוגן , נאות ותקין של הבחירות , בהתאם לתקנון זה .1

 . קביעת סדרי הבחירות, ככל שקיים עניין שאינו מפורט בתקנון זה .2

 ליך הבחירות . קביעת לוח הזמנים המדויק לה3

 . להכריע בכל מחלוקת או עניין שיתעוררו במהלך הליך הבחירות.4



 . לפרש תקנון זה במקרה הצורך.5

 

 

 

 

 

  2.7סעיף 

או  ועדת הבחירות תהא מוסמכת להטילך סקציות על מתמודדים שיפעלו בניגוד להוראות תקנון זה,

זהרת אלהנחיות ועדת הבחירות. סקציות אלה תוטלנה על פי שיקול דעת ועדת הבחירות , ולרבות 

 מתמודד, הטלת קנס כספי, ופסילת מתמודד.

 : החלטות

  הוראות בנושא תעמולת בחירות בכנס אלמנטאר באילת: 

לא תתקיים תעמולת בחירות בשעות הפעילות של הכנס )הפסקת צהריים נחשבת לפעילות  .1

 (של הכנס .

כל ימי הכינוס תתאפשר תעמולת בחירות באולמות המלון כאשר ב 18:00החל משעה  .2

 על יד הלשכה . smsההודעה לנוכחים על מקום הכינוס והמועמד הרלוונטי יימסרו בהודעת 

מושב ייעודי לבחירות שבו תינתן לכל לעד כנס אחר הצהריים ויי 25.10.17ביום רביעי  .3

)ובלבד שלא ייעשה שימוש בזמן לצורך תעמולה את דברו לשאת מועמד לנשיאות הזדמנות 

 הזמן וסדר הדוברים ייקבע בהמשך.ך משאחרת ( 

לישיבה שלא מן המניין בפני יזומנו לנשיאות ידונו בוועדה אחרי שהמועמדים י יםיתר הנושא .4

 וועדה .חבריה 

 .מועמדים לנשיאות מלבד הבחירות בתעמולת לא תותר  .5
 

  יש לזמן את המועמדים לנשיאות בהשתתפות נשיא לישיבה שלא מן המיניין הקרובה

 .באחריות מזכירת הוועדה –הלשכה המכהן וחברי הוועדה 
  

  הבחירות  הדיילות שיסיעו החברה מבצעת ישיבת תדריך בהשתתפות נציגי הוחלט לקיים

 .באתר קלפיותמטעם כל אחד מהמועדים לנשיאות  אחדבבחירות ומשקיף 

  25.9מיום חבר הלשכה פניית מר משה טרבלסי 

 קרא לנוכחים ע"י יו"ר הוועדה .הותוכן המכתב , תקבל מכתבו של מר משה טרבלסי ה 14:20 בשעה 

 מכתב התשובה של וועדת הבחירות למר משה טרבלסי :להלן 

לאחר שוועדת הבחירות כבר אישרה את  14:20בשעה מכתבך התקבל בישיבת וועדת הבחירות 

 המועמדים לכהונות השונות בלשכה .

לדון בפנייתך והחליטה שלא לשנות מהחלטתה כפי שהתקבלה בשני  הוועדהשבה  ,יחד עם זאת

 דיונים קודמים .

 נדחית. 25.9.17לאור האמור בקשתך כפי שהיא משתקפת במכתבך מיום 

עלייך לעשות כך בהקדם משפטיים, ם ברצונך לנקוט בהליכים לבך שאאבקש להסב את תשומת 

 המתוכנן .על קיום הבחירות במועדן  תכבידהאפשרי בדרך שלא 

ה שיפוטית אלכל פניה להערכלצרף זכיר כי משאושרו המועמדים לכהונות השונות כאמור, ראוי נעוד 

 גם את מי שעלול להיפגע מסעד שתבקש .



 

 

 בכבוד רב,                                                                                         

  איתן הברמן , עו"ד               

 יו"ר וועדת הבחירות.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


