
  
  

  –אסיפה כללית השינויים המוצעים בתקנון לקראת 
24.6.13  

  
השינויים אשר היו אמורים להיות מועלים באסיפה . השינויים מתייחסים למעמד ועדת התקנון

  :בנושאים הבאיםהקודמת 
ר ועדת "יוון לנשיא הלשכה במקום ועדה נבחרת ומינוי העברת הסמכות למינוי ועדת התקנ

  .לתקנון חבר בועד המנה
   .10.1תיקון סעיף 

  
  

  מוסדות הלשכה   1.3
  

  .אסיפה כללית של סניף     1.3.7
  .ועדת סניף     1.3.8
  .ועדות     1.3.9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ראה (ר הסניף ונציגים של הסניף למועצה הארצית "הצבעה בסניף לתפקידי יו  - 2.3.6סעיף 
, ועדת הביקורת, נשיא הלשכה: ההצבעה בסניף לתפקידים בלשכה). 5.4.1סעיף 
 לחברי מועצה ארצית המועמדים ברשימה ארצית ,ובית הדין הארצי אתיקהועדת ה

אשר תיסגר ותוכנס ,  תהיה ברשימה שמית נפרדת שתוכנס למעטפה מצורפת–
ועדת הבחירות בסניף תרוקן את תיבת , בתום תהליך ההצבעה. לתיבת הקלפי

  .הקלפי ותפריד בין הפתקים והמעטפות הסגורות
יסוכמו ,  הארצית ייספרו במקוםר הסניף ונציגי הסניף למועצה"הפתקים לבחירת יו

  .בפרוטוקול ויוקראו לקהל המצביעים
 י ועדת הקלפי אשר תמלא"המעטפות הסגורות לתפקידים בלשכה ייספרו ע

  .פרוטוקול ובו יצויינו מספר המצביעים ומספר המעטפות הסגורות
 יוכנס עם המעטפות הסגורות המקורהפרוטוקול ייחתם בשני עותקים כאשר 

י ועדת הקלפי ותועבר למשמרת "לה אטומה שתיסגר ותחתם עלמעטפה גדו
ח יועבר ישירות "עותק מהדו. במקום שמור כפי שתיקבע ועדת הבחירות הארצית

  .לידי ועדת הבחירות הארצית
מיחשוביים , גם באמצעים אלקטרוניים, לחלופין, מתכונת הבחירות יכולה להתבצע

תוך שמירה  תאים אמצעי חלופיועדת הבחירות רשאית במקרה זה לה. או אחרים
  .על חשאיות הבחירות

¶.ועדת תקנון    1.3.7: נמחק
1.3.8

1.3.9: נמחק

1.3.10: נמחק

, ועדת תקנון 2.3.5.7: נמחק
, חברים) 7(המורכבת משבעה 

 3.7.9.1בהתאם לאמור בסעיף 
¶.בתקנון

, ועדת תקנון  2.3.7.6: נמחק
, חברים) 7(מורכבת משבעה ה

 3.7.10.1בסעיף    בהתאם לאמור 
¶.בתקנון

,: נמחק

ועדת התקנון : נמחק



 מחברים רשימות המועמדים לועדת הביקורת ולמועצה הארצית יהיו מורכבות - 2.3.8סעיף 
 יום לפני 60 –לא יאוחר מ , יגישו את מועמדותם למזכירות הלשכה שר א

  .הבחירות
רכבנה ממועמדים שיומלצו תו האתיקהלועדת ו רשימת המועמדים לבית דין ארצי

 יום לפני 45 -יאוחר מ לא, י המועצה הארצית"י הועד המנהל היוצא ויאושרו ע"ע
  .מועד הבחירות

אשר כיהנו בתפקידם  ובית הדין הארצי אתיקהועדת ה, חברים בועדת הביקורת
א אל, המועמדים לגוף בו כיהנו לא יוכלו להיכלל ברשימת, תקופת כהונה אחת

  .לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות
הודעות להגשת מועמדות לתפקידים המפורטים בסעיף תישלחנה לכל חברי 

  . יום לפני מועד הבחירות90 –הלשכה לא יאוחר מ 
  
  
  

חברי ועדת בקורת וחברי ועדת , חברי בית הדין הארצי, נשיא הלשכה   182.3.1.סעיף 
  .חרם מייד עם היב–אתיקה 

  
  
  הצעה פרטית של מוטי דהרי) סעיף חדש( 
  

' ייבחר לנשיא הלשכה מי שקיבל את מס,  מועמדים או יותר3הוצעו לאסיפה    2.3.4.1סעיף 
קולות '  ממס40%אך לא פחות מ  ,הקולות הגבוה ביותר מבין המצביעים

המצביעים '  לפחות ממס40%אם אף מועמד לא קיבל שיעור של .המצביעים
הקולות הגבוה '  המועמדים שקיבלו את מס2בין  סיבוב בחירות נוסף ייערך - 

או סגנו במקרה (ימשיך הנשיא היוצא , במקרה כזה. ביותר מבין המועמדים
לכהן כנשיא זמני של הלשכה עד לביצוע בחירות ) של נבצרות הנשיא היוצא

   .נוספות כאמור להלן בסעיף זה
  
 

יושבי ראש לועדות השונות ויציג  המועצה באישורנשיא הלשכה ימנה  - 3.7.1סעיף 
יושבי הראש לועדה לביטוח . שמותיהם בפני המועצה הארצית בישיבתה הראשונה

לועדה לסניפים וגיוס , לועדה לביטוח בריאות וסיעוד, פנסיונילועדה לביטוח , כללי
  . יהיו חברי הועד המנהל-  ולעדת תקנוןלועדת הכספים, חברים

ר לועדות "נשיא הלשכה רשאי להחליט בכל עת על הקמת ועדות נוספות וימנה יו
  .בכפוף לכתוב בתקנון, ל"הנ

הועד יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו רק לועדות שמונו על ידו ומורכבות מחבריו 
  .בלבד

אלא , ר ועדה זו כהונה נוספת"לא יוכל לכהן כיו, כהונה אחת ר ועדה אשר כיהן "יו
  .קה של כהונה אחת לפחותלאחר הפס

  
  

3.7.9     
, ריה זו לא כלולים ועדת ביקורתבקטגו. ר שלה"ועדה היא כל ועדה אשר נשיא הלשכה ממנה את יו

  .שהם גופים עצמאיים הנבחרים באסיפה הכללית, ועדת האתיקה ובית הדין הארצי
  

 לשינויים בתקנון ולהביאם לאישור  עדת תקנון ליזום לדון ולהגיש הצעותר ו"תפקידו של יו   3.7.9.1
ישתתף בישיבות המועצה , ר ועדת תקנון או נציג הועדה מטעמו"יו. האסיפה הכללית
  .הארצית כמשקיף

ועדת תקנון תציג הצעותיה לאחר אישורן בועדה לעיון בפני הועד המנהל והמועצה הארצית לפני 
אין בסעיף זה כדי לבטל מעשירית מחברי העמותה  .ה הכלליתהגשתם לאישור באסיפ

  .את זכותם לדרוש כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לקבל שינויים בתקנון

,: נמחק

ולועדת תקנון : נמחק

,: נמחק

, ועדת התקנון: נמחק

, תקנוןעדת וחברי : נמחק

ו: נמחק

ועדה היא כל ועדה אשר : נמחק
. ר שלה"נשיא הלשכה ממנה את היו

, בקטגוריה זו לא כלולים ועדת ביקורת
 ובית הדין האתיקהועדת , ועדת תקנון

שהם גופים עצמאיים , הארצי
¶.הנבחרים באסיפה הכללית

ועדת תקנון תהיה   3.7.9.1: נמחק
 חברים שיבחרו אחת 7 –מורכבת מ 

י האסיפה הכללית מתוך " שנים ע3 - ל
י הועד המנהל "רשימה שתוגש ע
י המועצה הארצית "היוצא ותאושר ע

שר בה יהיו כלולים חברים היוצאת וא
 שנים 3שהם חברי לשכה לפחות 

ואשר אינם חברים בכל מוסד אחר 
¶.בלשכה בתקופת כהונה זו

כל נבחר אשר מסיבה כלשהי לא יוכל 
ת מקומו ימלא א, למלא את תפקידו

הבא אחריו ברשימת המועמדים 
בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר 

¶.שקיבל המועמד
¶
 ועדת התקנון ר"כיו     3.7.9.2  

הקולות הגבוה ' ישמש החבר בעל מס

 .המועמדים שנבחרו       ביותר מבין 
אם קיום שיוויון בין בעלי מספר 

ייבחר  -  ביותר           הקולות הגבוה 
י חברי הועדה "ר ועדת תקנון ע"יו

חברי        בהצבעה חשאית של 
¶.הועדה

¶
3.7.9.3



    
  

  .י המציע לועדת תקנון"כל הצעה לשינוי בתקנון תופנה בכתב ע    3.7.9.2
  

י ועדת "י ההצעות שהובאו בפניה ע"קנון רק עפהאסיפה הכללית תחליט באשר לשינויים בת   3.7.9.3
אין בסעיף זה כדי לבטל מעשירית מחברי העמותה את זכותם לדרוש כינוס  .תקנון

  .אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לקבל שינויים בתקנון
  
  

י הועדה ומגיש ההצעה חולק על נימוקי "הצעה שהוגשה בכתב לועדת תקנון ונדחתה ע 3.7.9.4
 ימים ממועד קבלת ההודעה 7ר ועדת תקנון תוך "בכתב ליורשאי יהיה המגיש לדרוש , הועדה

ר ועדת תקנון לנמק " כי הצעתו תובא בפני האסיפה הכללית להצבעה ועל יועל דחיית הצעתו
  .בפני האסיפה את דחייתה

  
3.7.9.7  

  
  
  

ועיסוקו העיקרי הוא סוכן , על פי החוק, אדם המחזיק ברשיון סוכן ביטוח תקף   10.1  
  יוכל להיות ,י בנק"או בעקיפין ע/אך למעט סוכן ביטוח המועסק במישרין ו, ביטוח

של , או בחברותו, בשליטתו, או כל גוף אחר, של תאגידאין בקיומו . חבר בלשכה
כדי למנוע אחריות אישית של החבר למעשים , או בעקיפין, במישרין, חבר לשכה בו

  .או הגוף האמורים, או מחדלים של התאגיד/ו
  
  
  

3.7.9.4: נמחק

3.7.9.5: נמחק

  3.7.9.6: נמחק

ר ועדת תקנון "יו  3.7.9.7: נמחק
יהיה רשאי לצרף חברים נוספים 

ר המועצה הארצית באישו, לועדה
מתוך רשימת המועמדים בהתאם 

¶.למספר הקולות הגדול ביותר

או מבטח/ ו: נמחק


