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סעיף  - 2.3.2אחת לשלוש לארבע שנים ,תבחר הלשכה באמצעות אסיפות בחירות בסניפים
ובאסיפה הכללית ,את נשיא הלשכה בבחירות ישירות ,אישיות וחשאיות ,מתוך
המועמדים שהגישו מועמדותם ,בצרוף חתימות של לא פחות מ –  100חברי
לשכה הממליצים במועמדותם ,לא יאוחר מ 120 -יום לפני מועד הבחירות ואושרו
ע"י בית הדין הארצי )סעיפים  2.4 – 2.6בתקנון בית-הדין( .כל חבר לשכה יכול
להמליץ על שני מועמדים בלבד .הודעות להגשת מועמדות תשלחנה לכל חברי
הלשכה ,לא יאוחר מ –  165יום לפני מועד הבחירות.

2.3.5.7

2.3.7.6
בתקנון.

ועדת תקנון ,המורכבת משבעה ) (7חברים ,בהתאם לאמור בסעיף  3.7.9.1בתקנון.

ועדת תקנון ,המורכבת משבעה ) (7חברים ,בהתאם לאמור

בסעיף

3.7.10.1

סעיף  - 2.3.6הצבעה בסניף לתפקידי יו"ר הסניף ונציגים של הסניף למועצה הארצית )ראה
סעיף  .(5.4.1ההצבעה בסניף לתפקידים בלשכה :נשיא הלשכה ,ועדת הביקורת,
ועדת האתיקה ,ועדת התקנון ובית הדין הארצי ,לחברי מועצה ארצית המועמדים
ברשימה ארצית – תהיה ברשימה שמית נפרדת שתוכנס למעטפה מצורפת ,אשר
תיסגר ותוכנס לתיבת הקלפי .בתום תהליך ההצבעה ,ועדת הבחירות בסניף
תרוקן את תיבת הקלפי ותפריד בין הפתקים והמעטפות הסגורות.
הפתקים לבחירת יו"ר הסניף ונציגי הסניף למועצה הארצית ייספרו במקום ,יסוכמו
בפרוטוקול ויוקראו לקהל המצביעים.
המעטפות הסגורות לתפקידים בלשכה ייספרו ע"י ועדת הקלפי אשר תמלא
פרוטוקול ובו יצויינו מספר המצביעים ומספר המעטפות הסגורות.
הפרוטוקול ייחתם בשני עותקים כאשר המקום המקור יוכנס עם המעטפות
הסגורות למעטפה גדולה אטומה שתיסגר ותחתם ע"י ועדת הקלפי ותועבר
למשמרת במקום שמור כפי שתיקבע ועדת הבחירות הארצית .עותק מהדו"ח
יועבר ישירות לידי ועדת הבחירות הארצית.
מתכונת הבחירות יכולה להתבצע ,לחלופין ,גם באמצעים אלקטרוניים ,מיחשוביים
או אחרים .ועדת הבחירות רשאית במקרה זה להתאים אמצעי חלופי תוך שמירה
על חשאיות הבחירות.
חבר מועצה אשר לא ישתתף לפחות ב –  75%מישיבות המועצה ,לא יוכל להגיש
מועמדותו לבחירות הבאות כמועמד לחברות במועצה.

סעיף  - 2.3.8רשימות המועמדים לועדת הביקורת ולמועצה הארצית יהיו מורכבות מחברים
אשר יגישו את מועמדותם למזכירות הלשכה ,לא יאוחר מ –  60יום לפני
הבחירות.
רשימת המועמדים לבית דין ארצי ,ולועדת האתיקה ולועדת תקנון תורכבנה
ממועמדים שיומלצו ע"י הועד המנהל היוצא ויאושרו ע"י המועצה הארצית ,לא
יאוחר מ 45 -יום לפני מועד הבחירות.
חברים בועדת הביקורת ,ועדת האתיקה ,ועדת התקנון ,ובית הדין הארצי אשר
כיהנו בתפקידם שתי תקופות כהונה רצופותתקופת כהונה אחת ,לא יוכלו להיכלל
ברשימת המועמדים לגוף בו כיהנו ,אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
הודעות להגשת מועמדות לתפקידים המפורטים בסעיף תישלחנה לכל חברי
הלשכה לא יאוחר מ –  90יום לפני מועד הבחירות.

סעיף  - 2.3.14מי שכיהן כנשיא הלשכה שתי תקופות כהונה רצופותכהונה אחת ,לא יוכל
להיבחר לתפקיד זה לכהונה נוספת אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות
סעיף  - 2.3.17ישונה לסעיף  2.3.18וסעיפי המשנה ישונו בהתאמה.

סעיף ) 2.3.17חדש( – חבר מועצה אשר לא ישתתף לפחות ב 75%-מישיבות המועצה ,לא
יוכל להגיש מועמדותו לבחירות הבאות כמועמד לחברות במועצה .הסמכות הבלעדית
והיחידה לעניין אישור או דחיית מועמדים עפ"י סעיף זה ,נתונה לועדת הבחירות ,זאת על פי
רשימת נוכחות שתוגש לוועדה ע"י יו"ר המועצה הארצית.
סעיף  2.3.18.1נשיא הלשכה ,חברי בית הדין הארצי ,חברי ועדת
בקורת וחברי ועדת אתיקה – מייד עם היבחרם.

תקנון ,חברי ועדת

סעיף  - 3.2.6תקופת כהונת המועצה וכל יתר מוסדות הלשכה ,אם לא נקבע אחרת ,תהיה
לשלש לארבע שנים.
סעיף  - 3.3.3המועצה הארצית תזומן לישיבתה הראשונה ע"י נשיא הלשכה הנבחר ,לא
יאוחר מ –  45יום מיום הבחירות ותבחר מקרב חבריה באותה ישיבה את יו"ר
המועצה הארצית מתוך רשימת מועמדים שיגישו מועמדותם בכתב ליו"ר ועדת
הבחירות הארצית – לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד כינוס הישיבה .ההצבעה
תהיה חשאית אלא אם כן לפחות  51%מהנוכחים דרשו הצבעה גלויה .יו"ר המועצה
הארצית לא יוכל לשמש בכל תפקיד אחר במוסדות הלשכה .מי שכיהן כיו"ר המועצה
הארצית שתי תקופות כהונה רצופות כהונה אחת ,לא יוכל להיבחר לתפקיד זה
לכהונה נוספת ,אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
סעיף  - 3.3.8בישיבתה השניה של המועצה הארצית ,ימנה יו"ר המועצה ממלא מקום מתוך
חברי המועצה ויקבל את אישור המועצה לכך .ממלא המקום לא יוכל לשמש בכל
תפקיד אחר במוסדות הלשכה.
מי שכיהן כממלא מקום יו"ר המועצה הארצית שתי תקופות כהונה רצופותכהונה
אחת ,לא יוכל להמשיך בתפקיד זה כהונה נוספת ,אלא לאחר הפסקה של כהונה
אחת לפחות.

סעיף  - 3.4.1חבר במועצה אשר לא ישתתף בשלוש ישיבות של המועצה הארצית
ממועד כינונה ללא מתן נימוקים מיוחדים שיובאו בפני יו"ר המועצההצדקה סבירה,
לא יוכל להמשיך להיות חבר במועצה .אם הוא יו"ר סניף ,יחליט הועד המנהל,
באישור המועצה הארצית ,לפנות לסניף אותו הוא מייצג כדי לדרוש את החלפתו
בממלא מקום .אם הוא אחד מהנבחרים האחרים  -ימנה נשיא הלשכה ,באישור
המועצה ,חבר אחר במקומו מאותו הסניף ,בעל מספר הקולות הגדול ביותר בין
המועמדים שלא נבחרו.
אם הוא נבחר ברשימה הארצית כחבר במועצה ,ימנה נשיא הלשכה אחר במקומו
מתוך רשימת המועמדים שהיו בבחירות ובעל מספר הקולות הגבוה ביותר בין אלה
שלא נבחרו.
שיקול הדעת לעניין הנימוקים המיוחדים וקבלתם יהיה בסמכותו הבלעדית של יו"ר
המועצה הארצית
סעיף  - 3.7.1נשיא הלשכה ימנה באישור המועצה יושבי ראש לועדות השונות ויציג
שמותיהם בפני המועצה הארצית בישיבתה הראשונה .יושבי הראש לועדה לביטוח
כללי ,לועדה לביטוח פנסיוני ,לועדה לביטוח בריאות וסיעוד ,לועדה לסניפים וגיוס
חברים ,ולועדת הכספים ולעדת תקנון  -יהיו חברי הועד המנהל.
נשיא הלשכה רשאי להחליט בכל עת על הקמת ועדות נוספות וימנה יו"ר לועדות
הנ"ל ,בכפוף לכתוב בתקנון.
הועד יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו רק לועדות שמונו על ידו ומורכבות מחבריו
בלבד.
יו"ר ועדה אשר כיהן שתי תקופות כהונה רצופותכהונה אחת  ,לא יוכל לכהן כיו"ר
ועדה זו כהונה נוספת ,אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.

 3.7.9ועדה היא כל ועדה אשר נשיא הלשכה ממנה את היו"ר שלה .בקטגוריה זו לא כלולים ועדת
ביקורת ,ועדת תקנון ,ועדת האתיקה ובית הדין הארצי ,שהם גופים עצמאיים הנבחרים באסיפה
הכללית.
ועדה היא כל ועדה אשר נשיא הלשכה ממנה את יו"ר שלה .בקטגוריה זו לא כלולים ועדת ביקורת,
ועדת האתיקה ובית הדין הארצי ,שהם גופים עצמאיים הנבחרים באסיפה הכללית.
 3.7.9.1ועדת תקנון תהיה מורכבת מ –  7חברים שיבחרו אחת ל 3 -שנים ע"י האסיפה הכללית
מתוך רשימה שתוגש ע"י הועד המנהל היוצא ותאושר ע"י המועצה הארצית היוצאת ואשר
בה יהיו כלולים חברים שהם חברי לשכה לפחות  3שנים ואשר אינם חברים בכל מוסד אחר
בלשכה בתקופת כהונה זו.
כל נבחר אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו ,את מקומו ימלא הבא אחריו ברשימת
המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר שקיבל המועמד.
3.7.9.2

כיו"ר ועדת התקנון ישמש החבר בעל מס' הקולות הגבוה ביותר מבין
המועמדים שנבחרו .אם קיום שיוויון בין בעלי מספר הקולות הגבוה
ביותר  -ייבחר יו"ר ועדת תקנון ע"י חברי הועדה בהצבעה חשאית של
חברי הועדה.

 3.7.9.33.7.9.1תפקידו של יו"ר ועדת תקנון ליזום לדון ולהגיש הצעות לשינויים בתקנון ולהביאם
לאישור האסיפה הכללית .יו"ר ועדת תקנון או נציג הועדה מטעמו ,ישתתף בישיבות המועצה
הארצית כמשקיף.
ועדת תקנון תציג הצעותיה לאחר אישורן בועדה לעיון בפני הועד המנהל והמועצה הארצית לפני
הגשתם לאישור באסיפה הכללית .אין בסעיף זה כדי לבטל מעשירית מחברי העמותה

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

3.7.9.43.7.9.2

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

 3.7.9.53.7.9.3האסיפה הכללית תחליט באשר לשינויים בתקנון רק עפ"י ההצעות שהובאו בפניה
ע"י ועדת תקנון .אין בסעיף זה כדי לבטל מעשירית מחברי העמותה את זכותם לדרוש

כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לקבל שינויים בתקנון.
 3.7.9.4 3.7.9.6הצעה שהוגשה בכתב לועדת תקנון ונדחתה ע"י הועדה ומגיש ההצעה חולק על
נימוקי הועדה ,רשאי יהיה המגיש לדרוש בכתב ליו"ר ועדת תקנון תוך  7ימים ממועד קבלת
ההודעה על דחיית הצעתו כי הצעתו תובא בפני האסיפה הכללית להצבעה ועל יו"ר ועדת
תקנון לנמק בפני האסיפה את דחייתה.
 3.7.9.7יו"ר ועדת תקנון יהיה רשאי לצרף חברים נוספים לועדה ,באישור המועצה הארצית מתוך
רשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר.

סעיף ) 4.2.7חדש(  -תקופת כהונת הוועד המנהל תהיה לארבע שנים.
סעיף  - 5.2.4אחת לשלוש לארבע שנים ,בשנה בה מסיימת המועצה הארצית את פעילותה,
יקיים הסניף אסיפה כללית לצורך בחירות אשר בה ייבחרו המועמדים כאמור
בסעיף  2.3.5בתקנון ובנוהל בחירות כאמור בסעיף  2.3.6בתקנון .מועד
האסיפה יהיה לפני וסמוך לאסיפה הכללית הארצית לבחירות וייקבע ע"י הועד
המנהל.
סעיף  - 5.4.1בחירת יו"ר הסניף תהיה חשאית ,מלבד אם ביקשו  20%מכלל הנוכחים
הצבעה גלויה ,כי אז תתקיים הצבעה גלויה .הוצע לאסיפה מועמד יחיד לתפקיד
יו"ר הסניף ,תהיה בחירתו בהצבעה גלויה בלבד.
בחירת יו"ר הסניף תהיה גלויה בהרמת ידיים ,מלבד אם ביקשו  20%מכלל
המצביעים הצבעה חשאית ,כי אז תקויים הצבעה חשאית.

סעיף  - 5.4.5מי שכיהן כיו"ר הסניף שתי תקופות כהונה רצופותכהונה אחת ,יוכל להיבחר
לתפקיד זה רק לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
סעיף  - 5.5.4בחירת נציגים למועצה הארצית תהיה חשאית ,מלבד אם ביקשו  20%מכלל הנוכחים
הצבעה גלויה ,כי אז תתקיים הצבעה גלויה.בחירת נציגים למועצה הארצית תהיה גלויה
בהרמת ידים ,מלבד אם ביקשו  10%מכלל המשתתפים הצבעה חשאית ,כי אז תקויים
הצבעה חשאית.

סעיף ) 6.4חדש(  -מי שכיהן כיו"ר המחוז תקופת כהונה אחת ,לא יוכל להיבחר לתפקיד זה
לכהונה נוספת ,אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות.
סעיף  - 7.1ועדת ביקורת ארצית תיבחר על-ידי האסיפה הכללית מבין חברים שהם חברי
הלשכה לא פחות מחמש שנים ואשר לא חברים בכל מוסד אחר בלשכה .ועדת
הביקורת תיבחר לשלוש לארבע שנים ותהיה אחראית לפני האסיפה הכללית
בלבד.

סעיף  - 7.2ועדת הביקורת תהיה מורכבת מלא פחות משלושה ) (3חברים אך לא יותר
מחמישה ) (5חברים אשר ייבחרו באסיפה הכללית לתקופה של שלוש ארבע שנים.
בישיבתה הראשונה שתכונס לא יאוחר מ –  30יום ממועד הבחירות.
כיו"ר הועדה ישמש החבר שקיבל את מס' הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים
שנבחרו .אם קיים שיוויון בין בעלי מספר הקולות הגבוה ביותר – ייבחר יו"ר ועדת
ביקורת ע"י חברי הועדה בהצבעה חשאית של חברי הועדה.
סעיף  - 8.1ועדת האתיקה תהיה מורכבת מ 9-חברים אשר ייבחרו אחת לשלוש לארבע
שנים על-ידי האסיפה הכללית מתוך רשימה שתוגש על-ידי הועד המנהל היוצא
ותאושר ע"י המועצה הארצית היוצאת ואשר בה יהיו כלולים חברים שהיו חברי
הלשכה לא פחות מ 5-שנים ואשר אינם חברים בכל מוסד אחר בלשכה בתקופת
כהונה זו .כל נבחר אשר מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו ,את מקומו ימלא
הבא אחריו ברשימת המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר.
סעיף  - 9.1בית-הדין הארצי של הלשכה יהיה מורכב מ 11-חברים אשר ייבחרו אחת לשלש
לארבע שנים באסיפה הכללית מתוך רשימה שתוגש על-ידי הועד המנהל היוצא
ותאושר ע"י המועצה הארצית והמורכבת מחברים שהם חברי הלשכה לא פחות מ5-
שנים ואינם חברים בכל מוסד אחר של הלשכה בתקופת כהונה זו .כל נבחר אשר
מסיבה כלשהי לא יוכל למלא את תפקידו ,את מקומו ימלא הבא אחריו ברשימת
המועמדים בהתאם למספר הקולות הגדול ביותר.
תקנון בית הדין הארצי – הוספת סעיף חדש : 3.8
הרכב בית דין שהחל לשבת בדיון ונסתיימה כהונתו בפועל ,יהיה מוסמך לסיים את הדיון
שהחל בו ,וזאת לא יאוחר מ 3-חודשים מסיום מועד כהונתו.
בתקנון ועדת אתיקה הוספת סעיף חדש – 2.9
הרכב ועדת האתיקה שהחל לשבת בדיון ונסתיימה כהונתו בפועל ,יהיה מוסמך לסיים את
הדיון שהחל בו ,וזאת לא יאוחר מ 3-חודשים ממועד סיום כהונתו.

