נוהל הבחירות
בהתאם לסעיף  4.10.3לתקנון העמותה ,ולאחר הודעת נשיא הלשכה על פרישתו מתפקידו החל מיום
 ,10/3/21על העמותה לערוך בחירות לתפקיד נשיא הלשכה .הבחירות יערכו ללשכה בהתאמה להוראות
התקנון ,ביום רביעי( , 9/6/21 ,להלן" :יום הבחירות") והמועמד אשר יבחר  ,ישמש בתפקידו עד לתום
תקופת הכהונה בחודש נובמבר ( 2021מועד הבחירות הכלליות של הלשכה).

 .1תנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד נשיא הינם במצטבר וכדלקמן :
 1.1הבחירות לנשיא הלשכה יהיו בחירות ישירות ודיגיטליות ,אשר יערכו בהתאם לתהליך אשר
יפורסם על ידי הלשכה.
 1.2המועמד אשר יזכה במירב הקולות הוא שיבחר ,וישמש כנשיא הלשכה ,בהתאם לאמור בתקנון
הלשכה.
 1.3חבר/ת לשכה המעוניין להתמודד לתפקיד נשיא ,יגיש למזכירת ועדת הבחירות המרכזית בלשכה,
את בקשת המועמדות ,על גבי הטופס המצורף לנוהל זה.
 .2תנאי סף לחבר/ת לשכה המועמד לתפקיד נשיא הינם במצטבר וכדלקמן:
שימש בתפקיד כלשהו במוסד ממוסדות הלשכה (לרבות במחוזות ובסניפים) ,במשך
2.1
תקופת כהונה אחת לפחות ,במהלך עשר השנים הקודמות להגשת המועמדות.
לא שימש בתפקיד הנשיא היוצא.
2.2
רשימת תמיכה חתומה של  100ממליצים ,מבין חברי הלשכה הרשומים ,אשר
2.3
יצורפו לטופס הבקשה אשר יוגש ללשכה.
 .3בקשת מועמדות תוגש לא יאוחר מיום ( 25/4/21להלן" :יום ההגשה").
 3.1ועדת הבחירה לתפקיד נשיא תתכנס( ,להלן" :הועדה") עד  7ימים לאחר יום ההגשה ()02/05/21
לשם דיון בבקשות המועמדים.
הרכב הועדה הינה כדלקמן :יו"ר ועדת הבחירות המרכזית עו"ד חיים קנת ,מנהלת התפעול של
הלשכה ומנהלת הוועדות המקצועיות ,הועדה רשאית לזמן לישיבותיה כל גורם רלוונטי דרוש ,לרבות
נציג החברה האמונה על המערכת בחירות הדיגיטלית.
 3.2הועדה תוודא ,כי הבקשות עומדות בהוראות נוהל זה ותקנון הלשכה ,ותחליט אם לאשר או לפסול
את המועמדות.
 3.3החלטת הועדה הינה הסופית והיא תפורסם עד ליום ( .)09/05/21הועדה תנהל פרוטוקול בכתב של
כל ישיבותיה והחלטותיה .הפרוטוקול יחתם על ידי יו"ר הועדה ,והם ישמרו במשרדי העמותה.
 3.4היה מועמד יחיד לתפקיד נשיא הלשכה  -תכריז עליו הועדה ,כמי שנבחר רשמית לכהן בתפקיד,
ולא יתקיימו בחירות.
 3.5החל ממועד אישור המועמדים לתפקיד נשיא ,הם יהיו רשאים לפרסם ,על חשבונם ,תעמולת
בחירות וזאת בהתאם להוראות נוהל זה בדבר התעמולה המותרת.
 3.6הבחירות יהיו שוויוניות וחשאיות ,ויתנהלו בהתאם לערכי הדמוקרטיה והכבוד ההדדי ,כאשר כל
בעל זכות הצבעה יוכל לממש את זכותו בסניף בו הוא רשום בלבד ,או באמצעים דיגיטליים שיאושרו
על ידי הועדה על פי החלטה.

 3.7מימון הבחירות יעשה מתקציב הלשכה ,למעט הוצאות מנהליות והוצאות תעמולה שיוציאו
המועמדים עצמם על חשבונם.
 .4הועדה תוודא ותפעל:
 4.1להבטחת קיום הוגן ,נאות ותקין של הבחירות ,בהתאם לתקנון זה;
 4.2לפסול מועמד אשר פעל בניגוד לתקנון הבחירות.
 4.3לפעול על פי שיקול דעתה ,לאשר תיקון פגמים טכניים ,הצהרות ו/או כל מסמך ,לשנות
מועדים ,להאריך מועדים בכל שלב של הבחירות ולהשלים כל תנאי חסר.
 4.4ועדת הבחירות המרכזית ,תנהל ספר בוחרים ,אשר יכלול את כל בעלי זכות הבחירה לתפקיד
נשיא הלשכה.
 4.5חבר שהתקבל ללשכה ,לאחר  9.12.20לא יוכל להצביע בבחירות ולא יוכל להעמיד עצמו
לבחירה למוסדות הלשכה.
 4.6עבור כל בעל זכות בחירה יופיעו בספר הבוחרים הפרטים הבאים :שם משפחה ,שם פרטי,
מספר זהות ,מספר חבר ,מען ,מספרי טלפון ,ושיוך סניפי ,הכל על פי הנתונים המעודכנים ביותר על
פי הרשום בפנקס החברים שמנהלת הלשכה בהתאם לתקנון זה.
 4.7הועדה תפרסם באתר הלשכה את ספר הבוחרים באופן דיגיטלי ותודיע באמצעים דיגיטליים
(מסרון ,דוא"ל) לכל בעל זכות בחירה.
 4.8ספר הבוחרים יהיה זמין ,בצורתו האלקטרונית ו/או המודפסת ,לשימוש המועמדים לתפקיד
נשיא בבחירות שמועמדותם אושרה ,וזאת לשם תעמולת הבחירות .המקבל לידיו עותק מהספר
יחתום על הצהרה כי ידוע לו שהספר כולל מידע המוגן על פי דיני הגנת הפרטיות ,וכי הוא מתחייב
שלא יעשה בספר הבוחרים ובמידע הכלול בו כל שימוש שהוא שלא נועד למטרות הבחירות בלבד
וידוע לו כי כל שימוש אחר יחשב כפגיעה בפרטיות חברי העמותה על כל המשתמע מכך.
 .5תעמולת בחירות
 5.1המתמודדים בבחירות שמועמדותם אושרה סופית לפי נוהל זה ,רשאים להפיץ לבוחרים
תעמולת בחירות מטעמם .פרסומי תעמולת הבחירות ייעשו בהגינות ובדרך ארץ ,תוך מתן
כבוד לכל המתמודדים.
 5.2הכנת חומר התעמולה והפצתו ייעשו במימון המתמודדים בלבד .חרף האמור ,הועדה רשאית
לאפשר פרסום תעמולת בחירות במסגרת עיתונה הרשמי של הלשכה ,במדור שיהא מיועד
במיוחד לשם כך ,תוך מתן אפשרות חשיפה שוויונית לכל המתמודדים .בפרסום בעיתון הרשמי
של הלשכה תהא לוועדה סמכות מכריעה וסופית לפסול פרסום תעמולה שאינו ראוי.
 5.3המתמודדים רשאים לעשות שימוש בפרטי ספר הבוחרים ,לשם יצירת קשר אישי עם חברי
הלשכה ,לצורך קידום מועמדותם ,על חשבונם ,בכפוף לאמור בנוהל זה.
 5.4המתמודדים אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו במשאבי הלשכה לשם התעמולה ,לרבות
קבלת סיוע מעובדי הלשכה ,שימוש בשירותי המזכירות וכיו״ב.

6

סדר ההצבעה ביום הבחירות
ההצבעה תתבצע באופן דיגיטלי בלבד ביום  9.6.21בין השעות  8:00ועד השעה , 18:00וועדת הבחירות
המרכזית תפרסם לא יאוחר מ  14יום לפני מועד הבחירות הסבר מפורט אודות מערכת ההצבעה.

7

ספירת הקולות
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ספירת הקולות תתבצע על-ידי ועדת הבחירות מיד לאחר סגירת ההצבעה הדיגיטלית.
מיד עם סגירת ההצבעה תערך ספירה ע"י מערכת ההצבעה והתוצאה תימסר ליו"ר וועדת
הבחירות המרכזית.
במקרה שתוצאות ספירת הקולות בהצבעה תסתיים בשוויון במספר הקולות לכל אחד
מהמועמדים ,יערכו בחירות נוספות תוך  10ימים ביחס לאותם מועמדים שקיבלו את הקולות
השווים.
הועדה תפרסם את תוצאות הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית יחתום על פרוטוקול
הבחירה.
נשיא הלשכה יכנס לתפקידו למחרת פרסום התוצאות וישמש בתפקידו עד לתום תקופת
כהונתו ופרסום תוצאות הבחירות הכלליות שיערכו בחודש נובמבר .2021

בברכה,
עו"ד חיים קנת
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

נספח א'
בחירות יוני 2021
נוהל בחירות ללשכה
טופס הצגת מועמדות לנשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

אל :ועדת הבחירות המרכזית

אני החתום/ה מטה ______________________ _________________________

מרחוב _________________________________________________________

תעודת זהות __________________ טלפונים ____________ ________________

__________________________________ E-Mail

מגיש בזה את מועמדותי לכהונת:

נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע.ר.).

לעניין הבחירות:
 .1אני מצהיר כי אני חבר הלשכה ,ללא כל חוב של דמי חבר ללשכה ובעל זכות לבחור ולהיבחר;
 .2אני מצהיר כי במהלך  10השנים ,הקודמות להגשת מועמדותי זו ,שימשתי לפחות קדנציה אחת,
בתפקיד כלשהו במוסד ,ארצי או סניפי ,ממוסדות הלשכה;
פירוט תפקידים קודמים לרבות באיזה שנים:
תפקידים _____________________________________________________ :
שנות כהונה____________________________________________________ :

 .3תעמולת הבחירות מטעמי תתנהל בהתאם לערכי הדמוקרטיה והכבוד ההדדי וכן" :פרסומי
תעמולת הבחירות ייעשו בהגינות ובדרך ארץ ,תוך מתן כבוד לכל המתמודדים" ;
 .4אקיים את הוראות תקנון הלשכה ,ונוהל הבחירות ואת החלטות ועדת הבחירות המרכזית ,על פי
רוחן ולשונן;
 .5אני מצרף לבקשתי זו רשימת תמיכה חתומה על ידי  100חברי לשכה ,הממליצים על הצגת
מועמדותי זו.

ועל כך באתי על החתום בחתימת ידי:

היום  ____ :בחודש __________ 2021

___________________
חתימת יד המועמד

אישור קבלה
אני מאשרת את קבלת בקשת המועמדות ואת רשימת הממליצים הצמודה לה.

בתאריך  __________________ :בשעה ___________________ :

_____________________
בשם ועדת הבחירות המרכזית

