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 א.נ., 

 ורת. ר וועדת הביק "ל מר אריה לבנוני יוו ש בקשתך לתגובה בכתב על עתירתקיבלתי את 

 ירה זו. עתי קיימת סמכות לדון בעתבית הדין המשמכי ל , נני סבור אי .1

הינו בית דין    ,דין כני הביטוח בישראל, בית ה תקנון עמותת לשכת סול  4.7סעיף  ם לתאבה .2

דין מנהלתי.   משמעתי  בית  ה   ואינו  לדון בעברות  ייחודית  הינה    ,ן דיקרי, הסמכות של בית 

 הלשכה. משמעת של חברי 

כנגד וועדת הבחירות המרכזית הינה כולה מנהלתית ואין    ורתהביקעתירתו של יו"ר וועדת   .3

הדיה בבית  דיון  לקיים  המשמ מקום  ה  עתי ן  וועדת  בטעכלפי  ודי  לדחיית  ם  בחירות  זה 

 .  העתירה

המנהל   .4 הוועד  עניין,  של  בוועדת  ציע  הלגופו  חבר  להיות  כמועמד  שפלטר  אלי  סו"ב  את 

ה צריך  תיהצעה זו ה  אשר התפטרה.  הבחירות המרכזית ולהחליף את הגברת יפית תמיר

המועצה  אישור  את  הענילעבור  המועצה  הא  לין  .  בפניי  ת ובא  למועד  זו גובתנכון  פגם  ,  י 

 הל. הועד המנ  צעתהלהשלמת   טכנישהינו 

בהתאם לתקנון   , שהוצעו לה על ידי הועד המנהל,ים נציג  6אישרה  הואיל והמועצה הארצית   .5

מחברות    התפטרה אחת השוטפת של הועדה    ובמהלך העבודה   ,העמותה, אחד מכל מחוז 

, הרי עד שלא אושר סו"ב אלי  פנה מקומהונת  כדין ועצה  ה במאושרהוועדה אשר נבחרה ו

 , וועדת הבחירות המרכזית רשאית ע"פ דין לדון בהרכב חסר.  "י המועצה הארציתשפלטר ע 

סעיף    עלגם   .6 הסדרהלשכה,    לתקנון  4.10.2פי  ללמוד  חסר    ניתן  הרכב  ביחס  בדבר 

כאשר התפנה מקומו    וולפי   ,חבר שר מתפנה מקום של  כא  בלשכה  פעילות מוסדהמשכיות  ל

נבח  אשר  חבר  למועשל  עד  מינוי  ר,  אחר  ד  מוסד  ימחבר  באותו  הנותרים  החברים  שיכו 

  9ן ממש בטענה לפיה בהעדר חבר מתוך  אימכאן צא ולמד, כי  להמשיך לפעול ללא שינוי.  

 עדה. ת הו טורים, יבוטלו החלחברים נבח

אך   הוועדה  אלי שפלטר השתתף בישיבות  סו"ב  חודו של    לא החלטות  אמנם  על  התקבלו 

 במניין הקולות.   נספר א ל ולכן קולו לקו 

הרב  סוגיית השיהוי  ו ליתן החלטתו ישקול בכובד ראש את  בבואת הדין  ף מוצע כי ביבנוס .7

והמועד של הביחס למועד ה לשתלונן  מפניה של    לאחר גשת העתירה  בחירות  טענת הינו 

אותו  של  ת תום הלב וניקיון הכפיים  מה היא מיד. מוצע לבחון  העותרים "מתמודד לבחירות" 

ל למתמודד  בבואו  מספר  בחירות  הביקורת  הבחירות ועדת  לפני  בודדים  וזאת  ימים  תוך  , 

ודדים וכן  ומהעובדה כי המתמבחירות, יטול ה מאזן הנוחות והנזק שיגרם לעמותה מבשקלול 



 
  

השקיעו   ב הלשכה  רב  וממון  הבחירות,  כלל  הליך  מתייחסת  אינה  הנטענת  יקר  ועהטענה 

 בחירות.  ל חברי ועדת ה אי נקיון ידיהם ש בחירות או חלילה טוהר קב ילה עלפס

 : ה להידחות על הסף מהסיבות כדלקמןאשר על כן, על העתיר  .8

סו"ב  ר באופן בלתי חוקי אין בה ממש שכן הנ"ל נבח אלי שפלטר  סו"ב ביכול  התלונה שכ .1

וה  שפלטר הווע  וצעאושר  המנהלע"י  זאת,  ד  עם  אושהוא  .  המ טרם  ע"י  ולכן  ר  ועצה 

 ת. חירות המרכזי עדיין אינו נחשב כחבר מן המניין בוועדת הב

למכתבי  העותרים   טענת .2 בטעויות   , באשר  רצוף  כביכול  ממש ה  , אשר  בה  אין  שכן    , רי 

   . שר ע"י הוועד המנהלאוסו"ב שפלטר  כי  למודניתן ל בהתאם לפרוטוקול 

שיבות וועדת  ות שהשתתף ביכן למר ש , גם הטענה של אישור רטרואקטיבי אין בה ממש .3

נחש הבחירות, הרי   לא  ב  בקולו  או להדו כדמעמ ואין  וריד ממשקל החלטות  י להעלות 

 . בחירות הועדה לניהול הליך ה

ועוד .4 הסמכות    , זאת  כי  לזכור  יש  החלטה,  קבלת  הבל לפניי  וועדת  של    , חירות פסילה 

ב  בידיי  סוכנ  הדין   יתאינה  לשכת  של  הבהמשמעתי  בישראלי  פי  יטוח  ים  הסעד   על 

 . ומאזן הנוחות   מועד הבקשהבהרב  , השיהוי המוקנים לה

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,       
 חיים קנת עו"ד       
 רכזיתיו"ר וועדת הבחירות המ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


