
13 בדצמבר 2021

הנדון: איגרת לבוחר/ת - בחירות 2021

חברות וחברי לשכה יקרים,
בתאריך 16.12.21 יתקיימו הבחירות למוסדות לשכת סוכני הביטוח בישראל.

ההצבעה בבחירות תעשה בצורה דיגיטלית/אלקטרונית )באמצעות מחשב( באתרי הקלפי בפריסה ארצית.

להלן מידע לבוחר:
1. אתרי הקלפיות -  ההצבעות לבחירות יערכו ב-17 אתרי הצבעה בפריסה ארצית.

2. פירוט מיקומן של הקלפיות מוצג בטבלה המצורפת שבסוף האיגרת -
חשוב להדגיש כי חבר/ת לשכה יכולים לממש את זכותם להצביע בכל אחת מהקלפיות ברחבי הארץ ללא קשר 

לשיוך הסניפי שלהם ומיקומם הגיאוגרפי. כל חבר רשאי להצביע בכל נקודת הצבעה.

3. שעות ההצבעה בקלפיות -
הקלפיות בכל הארץ תפתחנה בשעה 09:00 ותסגרנה בשעה 17:00. 

)בסניף אילת ההצבעה תתבצע בין השעות 10:00-15:00(.
כל בעל/ת זכות הצבעה שיגיעו לאתר הקלפי עד לשעה שנועדה לסגירת הקלפי, 17:00 בדיוק, יוכלו לממש 

את זכותם/ן ולהצביע. ואולם, יודגש כי לא תתאפשר הצבעה למי שיגיעו לאתר ההצבעה לאחר השעה האמורה 
ובדגש כי לא תתאפשר הצבעה למאחרים מכל סיבה שהיא.

4. אמצעי זיהוי תקין -
הזדהות בעל/ת זכות בחירה בקלפי תהיה באמצעות תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה, על התעודה להיות במצב 

תקין )לא בלויה, פגומה(, עם תמונה.
חבר/ת לשכה שיגיעו ללא תעודה )או עם תעודה ללא תמונה( לא יוכלו לממש את זכותם להצביע.

ספר הבוחרים נסגר לשינויים בתאריך 16.09.21. והיה תתעוררנה בעיות לגבי ההכללה בספר הבוחרים או 
במידה והמערכת לא מאתרת את זכאותך, ניתן לברר באמצעות איש צוות הקלפי הנמצא בכל נקודת הצבעה 

מול חדר המצב של ועדת הבחירות המרכזית בטלפון: 054-8131805.

5. מערכת בחירות אלקטרונית/דיגיטלית - ההצבעה תתבצע במערכת ממוחשבת.

6. אופן ביצוע ההצבעה - לאחר ההגעה לאתר הקלפי על החבר/ת לשכה להזדהות בפני צוות הקלפי )כמפורט 
בסעיף 4( ולהשאיר את התעודה לצוות הקלפי עד לסיום ההצבעה. צוות הקלפי יוביל את המצביע/ה )לפי התור( 

לאחת מעמדות ההצבעה. 

7. לאחר ההגעה לעמדת ההצבעה על החבר/ה להתחיל את תהליך ההצבעה.



8. בעמדת ההצבעה, מאחורי הפרגוד, מותקן מחשב ההצבעה. ההצבעה מתבצעת על ידי מגע אצבע על תמונת
המועמד/ת במסך המחשב.

9. תהליך ההצבעה - 
המערכת הממוחשבת תציג בפני המצביע/ה את נושאי הבחירה המותאמים עבורו/ה:

< בחירה בנציגים לוועד הסניף אליו משויך החבר/ה אשר ישמשו גם כנציגים למועצה הארצית, כמות  
הנציגים נקבעה על פי תקנון הלשכה )לקישור לתקנון הבחירות – לחץ כאן(. 

הזוכה במירב הקולות ישמש/תשמש כיו"ר הסניף.
< בחירה ביו"ר מחוז על פי השיוך המחוזי של הבוחר/ת.

< בחירה בנציגים לוועדות הנבחרות – וועדת ביקורת, וועדת האתיקה ובית הדין.
< בחירה בנשיא הלשכה.

עבור כל נושא, המערכת תציג מסך עם שמות ותמונות המועמדים של אותו נושא וסימון המועמדים הנבחרים 
יעשה על פי בחירת הבוחר/ת.

לאחר הסימון ניתן יהיה לאשר את הבחירות באופן סופי או לתקן את הסימונים.
נושאי הבחירה מחולקים על פי המועמדויות השונות למוסדות הלשכה )קישור לרשימת המועמדים – לחץ כאן(.

מצביע/ה שלא מעוניין/ת להצביע לאחד הנושאים האמורים רשאי/ת ללחוץ על כפתור "פתק נמנע" 
שמשמעותו אי הצבעה בנושא הרלוונטי.

בחלק מן ההצבעות חובה להצביע על מספר מועמדים מדויק )לא פחות ולא יותר(. 

לאחר סיום ההצבעה - לכל הנושאים יוצג בפני הבוחר/ת סיכום הצבעתו/ה לצורך אישור סופי. 
לפני האישור הסופי יוכלו הבוחרים לשנות / לתקן את הצבעתם. ואולם, לאחר האישור הסופי, לא ניתן יהיה 

לשנות את ההצבעה. תוכן ההצבעה יעבור לשרת הבחירות וישמר שם באופן רנדומלי, ובדרך שאינה מאפשרת 
לזהות את תוכן הצבעתו של הבוחר/ת ו/או לקשרה לזהות הבוחר/ת.

לאחר סיום ההצבעה, יש לחזור לוועדת הקלפי על מנת לאסוף את התעודה אשר שימשה להזדהות בפני צוות 
הקלפי.

10. תעמולת בחירות - חל איסור מוחלט לבצע תעמולת בחירות 30 מטר מפתח מבנה הקלפי, קרי מחוץ לבניין
הקלפי.

11. הכרזת הנבחרים - הכרזת הנבחרים/ות תתבצע בשידור ישיר בדף הפייסבוק של לשכת סוכני הביטוח בתום 
יום הבחירות בתאריך 16.12.21 בשעה 19:00 )יתכן עדכון בשעות, יפורסם בדף הפייסבוק(.

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2017/09/takanon082017.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/5-09.12.21.pdf


12. מצ"ב רשימת אתרי ההצבעה ושעות הפעילות של הקלפי
* הכניסה לאתרי הקלפי בכפוף להנחיות התו הירוק.

13. אנו מצפים לתהליך דמוקרטי ואיכותי כיאה לחברים השייכים ללשכה מכובדת.

בברכה,
לשכת סוכני הביטוח בישראל

 שעות פעילותאולםכתובתאתר הצבעהמחוז
הקלפי

 מחוז
דרום

 אולם ערבה הנרייטה סולד 4, באר שבעמלון לאונרדו נגב - ב"ש
M 09:00-17:00קומה

10:00-15:00ירושלים השלמה 33, אילתויצו אילת

 מחוז
הצפון

בעלי מלאכה 26 )קשת אמצעית( סניף הלשכה - צ'ק פוסט
09:00-17:00סניף הלשכהקומה 2, צ'ק פוסט, חיפה

 אולם אלמוג, דוד אלעזר 10, חיפהבניין אלמוג חיפה
09:00-17:00קומת הכניסה

 משמר 2, עכו, אצטדיון עכו
VIP/09:00-17:00חדר תקשורת / עיתונאיםכניסה משער 2 /מכובדים

 אולם חרמון חרמון 2, נוף הגלילמלון פלאזה נצרת
09:00-17:00קומה 2

 שמעון דהאן 24 , טבריהויצו טבריה
09:00-17:00)החניון נמצא ברח' דגניה מול מס' 5(

 מחוז
השפלה

09:00-17:00אולם מזח מעגן קומה Rשדרות הים התיכון 1, אשדודמלון לאונרדו אשדוד

09:00-17:00 אולם צדףגולני 11, אשקלוןמלון לאונרדו אשקלון

חדר ישיבות,משרדי האולם המאה ועשרים 6, ראשל"צלאגו אירועים
09:00-17:00קומה 1

09:00-17:00אולם יםמשה לוי 6, נס ציונה בית הפנאי - נס ציונה

 מחוז
השרון

 אולם קורל רמת ים 60, הרצליה מלון דניאל הרצליה
09:00-17:00קומה 1-

 אולם אופל בן עמי 41 , נתניהמלון רמדה נתניה
09:00-17:00קומה 1-

09:00-17:00משרדי האולם קומה 1בן ציון גאליס, פתח תקווה קסנדו פתח תקווה

 מחוז
אולם טראסה קומת לח"י 32, ירושלים  מלון דן ירושליםירושלים

09:00-17:00הכניסה

 מחוז
מרכז

 מלון כפר המכבייה -
אולם ארז ואורן, פרץ ברנשטיין 7, רמת גןבניין הסמינרים

09:00-17:00קומת הכניסה

 לשכת סוכני הביטוח
 אולם הדס המסגר 42, ת"אבישראל

09:00-17:00קומה 8


