
 
  

 והל הבחירות נ

יום  פקידו החל מ מת על פרישתועמותה, ולאחר הודעת נשיא הלשכה לתקנון ה 4.10.3בהתאם לסעיף 
להוראות  בהתאמה הבחירות יערכו ללשכה . כההלש נשיאתפקיד ערוך בחירות ל, על העמותה ל10/3/21
לתום   דעבתפקידו  שמשר , ימד אשר יבחוהמוע ("יום הבחירות" להלן:),   9/6/21ביום רביעי,  ,התקנון

 . )מועד הבחירות הכלליות של הלשכה( 2021חודש נובמבר בהונה ת הכפתקו

 

 : כדלקמןבמצטבר ום הינ  נשיאקיד  תפתנאי הסף להגשת מועמדות ל .1

ישירות 1.1 בחירות  יהיו  הלשכה  לנשיא  לתבהתיערכו  אשר    , טליותידיג ו הבחירות  אשר  אם  הליך 
   די הלשכה. על ייפורסם  

אשרהמוע 1.2 הקבמירה  יזכ  מד  הב  שו ולות  הלשכהויבחר,  א  כנשיא  בתקנון    ,ישמש  לאמור  בהתאם 
 . הלשכה

ה,  בלשכהמרכזית  הבחירות  ועדת  רת  מזכיגיש ל י  ,נשיאתפקיד  עוניין להתמודד למת לשכה ה/חבר 1.3
 צורף לנוהל זה.   מה פסעל גבי הטו   ,בקשת המועמדותאת 

 

 : לקמןכדו במצטברהינם  נשיאתפקיד חבר/ת לשכה המועמד לתנאי סף ל .2

במשך   ,)לרבות במחוזות ובסניפים( ה הלשכוסדות ו במוסד ממשימש בתפקיד כלשה     2.1
 המועמדות. במהלך עשר השנים הקודמות להגשת    ,אחת לפחות הונהכ תקופת 

 .הנשיא היוצאא שימש בתפקיד ל      2.2

של      2.3 הלשכה  ,ממליצים  100רשימת תמיכה חתומה  חברי  שר  , אהרשומים  מבין 
 . הבקשה אשר יוגש ללשכהפס ו לטו יצורפ

 

 . ("יום ההגשה"  להלן:)   4/21/25יום יאוחר מ ות תוגש לאבקשת מועמד .3

  (02/05/21)  ההגשהם  יוימים לאחר    7עד    (ה""הועד   להלן:),  תתכנס  נשיאתפקיד  רה לת הבחיועד  3.1
 עמדים.ום דיון בבקשות המלש

ההרכ הב  כדועדה  הבחירות:  לקמן ינה  ועדת  קנתחיעו"ד  המרכזית    יו"ר  של    להתפעו   תמנהל,  ים 
וש, לרבות  הועדה רשאית לזמן לישיבותיה כל גורם רלוונטי דר  ומנהלת הוועדות המקצועיות,  הלשכה

 בחירות הדיגיטלית.   החברה האמונה על המערכתנציג 

ל  לפסו   ם לאשר אוא יטתחל וראות נוהל זה ותקנון הלשכה, ו ומדות בה הבקשות עכי  ,אוודעדה ת הו  3.2
 .  עמדותאת המו

  של ב  ול בכת. הועדה תנהל פרוטוק(09/05/21תפורסם עד ליום )והיא    תנה הסופיהועדה הי  תהחלט  3.3
 שרדי העמותה.והם ישמרו במ  ידי יו"ר הועדה,טוקול יחתם על פרו. ה יהוהחלטותה כל ישיבותי

  בתפקיד, בחר רשמית לכהן  כמי שנ  ,הועדהתכריז עליו    -נשיא הלשכה  תפקיד  מועמד יחיד לה  הי  3.4
     .ולא יתקיימו בחירות

מ  3.5 א מועהחל  ל ד  המועמדים  הם  נשיאתפקיד  ישור  חשבונ  ,לפרסםרשאים  יהיו  ,  תעמולת    ם,על 
   ה המותרת.נוהל זה בדבר התעמולוזאת בהתאם להוראות   בחירות

, כאשר כל  ה והכבוד ההדדיות וחשאיות, ויתנהלו בהתאם לערכי הדמוקרטייו שוויוניהבחירות יה  3.6
ו  או באמצעים דיגיטליים שיאושר   ,רשום בלבדניף בו הוא  ה יוכל לממש את זכותו בסצבע בעל זכות ה

 .  החלטה על ידי הועדה על פי



 
  

הלמ   3.7 מתקציב  יעשה  הבחירות  וה ימון  מנהליות  הוצאות  למעט  תעשכה,  שיווצאות    ציאומולה 
 על חשבונם.ם המועמדים עצמ

 

 :  לעותפ וודאתהועדה  .4

 חירות, בהתאם לתקנון זה; ן של הבגן, נאות ותקיהבטחת קיום הול  4.1

 ירות. גוד לתקנון הבחבניד אשר פעל לפסול מועמ 4.2

פי   4.3 על  דעתה, לפעול  פ  שיקול  תיקון  מסמהצ,  טכנייםגמים  לאשר  כל  ו/או  לשנות  ך הרות   ,
  תנאי חסר.  כל כל שלב של הבחירות ולהשלים ים ב, להאריך מועד מועדים

תפקיד  חירה להבלול את כל בעלי זכות  אשר יכ  ,םר בוחריתנהל ספ  מרכזית,הועדת הבחירות   4.4
 הלשכה.   נשיא

לאחר  חבר      4.5 ללשכה,  ולא  9.12.20שהתקבל  בבחירות  להצביע  יוכל  עצמו    לא  להעמיד  יוכל 
 מוסדות הלשכה. לבחירה ל

הבאיכל    עבור  4.6 הפרטים  הבוחרים  בספר  יופיעו  בחירה  זכות  פרטי,  בעל  שם  משפחה,  שם  ם: 
ל  ביותר ע מעודכניםסניפי, הכל על פי הנתונים ה, מען, מספרי טלפון, ושיוך חברמספר מספר זהות, 

 זה.  פי הרשום בפנקס החברים שמנהלת הלשכה בהתאם לתקנון

ים דיגיטליים  ודיע באמצע ן דיגיטלי ות ופבא  ריםבאתר הלשכה את ספר הבוחתפרסם  הועדה      4.7
 . לכל בעל זכות בחירה ל(א")מסרון, דו 

תפקיד  לנית ו/או המודפסת, לשימוש המועמדים  וחרים יהיה זמין, בצורתו האלקטרוהב  ספר     4.8
הבחירות.  נשיא תעמולת  לשם  וזאת  אושרה,  שמועמדותם  מהספר    בבחירות  עותק  לידיו  המקבל 

יות, וכי הוא מתחייב  ו שהספר כולל מידע המוגן על פי דיני הגנת הפרט ידוע ל יחתום על הצהרה כי  
  בחירות בלבד לא נועד למטרות ה ובמידע הכלול בו כל שימוש שהוא שבספר הבוחרים    שלא יעשה 

 מכך.  המשתמעעמותה על כל ב כפגיעה בפרטיות חברי החשכל שימוש אחר י  לו כיידוע ו

 תעמולת בחירות . 5

בב 5.1 שמו המתמודדים  לפ חירות  סופית  אושרה  להפעמדותם  רשאים  זה,  נוהל  לבוחרים  י  יץ 
ב  מטעתעמולת  ובדרךחירות  בהגינות  ייעשו  הבחירות  תעמולת  פרסומי  מתן    מם.  תוך  ארץ, 

 כבוד לכל המתמודדים. 

רשאית    הועדההאמור,    הכנת חומר התעמולה והפצתו ייעשו במימון המתמודדים בלבד. חרף 5.2
בחלאפשר    תעמולת  במסגפרסום  הלשכהירות  של  הרשמי  עיתונה  מיוע רת  שיהא  במדור  ד  , 

ון הרשמי  רות חשיפה שוויונית לכל המתמודדים. בפרסום בעיתוחד לשם כך, תוך מתן אפשבמי
 ה וסופית לפסול פרסום תעמולה שאינו ראוי. מכריע סמכות השל הלשכה תהא לוועד 

ר 5.3 לעשות  המתמודדים  הבוחריםשאים  ספר  בפרטי  יצ  ,שימוש  קשרלשם  חברי  אי  ירת  עם  שי 
 זה.  , בכפוף לאמור בנוהלעל חשבונםועמדותם, לצורך קידום מ ,הלשכה

במש  5.4 כלשהו  שימוש  לעשות  רשאים  אינם  לרבות  המתמודדים  התעמולה,  לשם  הלשכה  אבי 
 בדי הלשכה, שימוש בשירותי המזכירות וכיו״ב. סיוע מעוקבלת 



 
  

 ם הבחירות בעה ביוסדר ההצ 6

וועדת הבחירות  , 18:00ועד השעה   8:00בין השעות  9.6.21ביום  לי בלבד טי אופן דיגההצבעה תתבצע ב
 יום לפני מועד הבחירות הסבר מפורט אודות מערכת ההצבעה.  14מ לא יאוחר  ם המרכזית תפרס

 ספירת הקולות        7

     .סגירת ההצבעה הדיגיטליתאחר למיד ועדת הבחירות י  יד-ספירת הקולות תתבצע על     7.1

ת עם  מיד   7.2 ההצבעה  וועדת  סגירת  ליו"ר  תימסר  והתוצאה  ההצבעה  מערכת  ע"י  ספירה  ערך 
   כזית.הבחירות המר

הקולות  במקרה 7.3 ספירת  בשו  בהצבעה  שתוצאות  לכלותסתיים  הקולות  במספר  אחד    יון 
את הקולות    עמדים שקיבלוותם מחס לאוים בי ימ  10ך  ות תונוספ ערכו בחירות  ימדים,  מהמוע

 השווים.   

תפרסםהועד 7.4 הבחירות    את  ה  המרכזיתועד ויו"ר  תוצאות  הבחירות    פרוטוקול על    תוםיח  ת 
   .בחירהה

ה 7.5 לתנשיא  יכנס  פרסום  לשכה  למחרת  בתפקי  ותצא התופקידו  לוישמש  עד  תקופת  דו  תום 
 .  2021נובמבר חודש רות הכלליות שיערכו בופרסום תוצאות הבחיהונתו כ

  
 
 

 בברכה,
 
 

 עו"ד חיים קנת 

 יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 א' נספח 

 

 2021 יוני בחירות

 כה לשלנוהל בחירות 

 ח בישראל ולנשיא לשכת סוכני ביט  מועמדות הצגתטופס 

 

 כזיתהמרחירות ועדת הבאל: 

 

 _____ ___________________________   ____ם/ה מטה ___________אני החתו

 

 _ _________________________מרחוב _______________________________ 

 

 ________________ טלפונים ____________  ______________ תעודת זהות ____

 

E-Mail  _______________________________ ___ 

 

 : תי לכהונתמגיש בזה את מועמדו

  

 )ע.ר.(. שראל שכת סוכני ביטוח בי נשיא ל 

 

 ניין הבחירות: לע

 בחר; ל זכות לבחור ולהיבעללשכה ו  דמי חבר של ללא כל חוב אני מצהיר כי אני חבר הלשכה,  .1

  ,ה אחתדמות להגשת מועמדותי זו, שימשתי לפחות קדנציהקו ,השנים 10מצהיר כי במהלך  אני  .2

 ;כהסדות הלשוממ  ,סניפי ארצי או ,יד כלשהו במוסדבתפק

  תפקידים קודמים לרבות באיזה שנים:  טוריפ

 _____________________________________________________תפקידים :  

 __________ _________________________________ות כהונה: _________שנ



 
  

הבחירות .3 בהת  תעמולת  תתנהל  הד מטעמי  לערכי  ההדדי  אם  והכבוד  "פרסומי  כןו  מוקרטיה   :
 ; הגינות ובדרך ארץ, תוך מתן כבוד לכל המתמודדים" הבחירות ייעשו בתעמולת  

 
, על פי  תהמרכזי  ת החלטות ועדת הבחירותוא    בחירותהנוהל  ואקיים את הוראות תקנון הלשכה,   .4

 רוחן ולשונן; 
 

מצרף   .5 חתו אני  תמיכה  רשימת  זו  יד לבקשתי  על  על    ,לשכהרי  חב  100י  מה  הצגת  הממליצים 
   .מועמדותי זו

 

 ידי: כך באתי על החתום בחתימתועל 

 

 ___________________    2021היום : ____ בחודש __________ 
 חתימת יד המועמד                

 

 

 אישור קבלה 

 ת הממליצים הצמודה לה.  אני מאשרת את קבלת בקשת המועמדות ואת רשימ

 

 ______________ _______    בשעה : _____ ___________יך : בתאר

 

 

                 _____________________ 

 כזית המר בשם ועדת הבחירות                

 
 

 

 


