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קיבלתי את בקשתך לתגובה בכתב על עתירתו של מר אריה לבנוני יו"ר וועדת הביקורת.
 .1אינני סבור ,כי לבית הדין המשמעתי קיימת סמכות לדון בעתירה זו.
 .2בהתאם לסעיף  4.7לתקנון עמותת לשכת סוכני הביטוח בישראל ,בית הדין ,הינו בית דין
משמעתי ואינו בית דין מנהלתי .קרי ,הסמכות של בית הדין ,הינה ייחודית לדון בעברות
משמעת של חברי הלשכה.
 .3עתירתו של יו"ר וועדת הביקורת כנגד וועדת הבחירות המרכזית הינה כולה מנהלתית ואין
המקום לקיים דיון בבית הדין המשמעתי כלפי וועדת הבחירות ודי בטעם זה לדחיית
העתירה.
 .4לגופו של עניין ,הוועד המנהל הציע את סו"ב אלי שפלטר כמועמד להיות חבר בוועדת
הבחירות המרכזית ולהחליף את הגברת יפית תמיר אשר התפטרה .הצעה זו היתה צריך
לעבור את אישור המועצה .העניין לא הובא בפניי המועצה נכון למועד תגובתי זו ,פגם
שהינו טכני להשלמת הצעת הועד המנהל.
 .5הואיל והמועצה הארצית אישרה  6נציגים ,שהוצעו לה על ידי הועד המנהל ,בהתאם לתקנון
העמותה ,אחד מכל מחוז ,ובמהלך העבודה השוטפת של הועדה התפטרה אחת מחברות
הוועדה אשר נבחרה ואושרה במועצה כדין ונתפנה מקומה ,הרי עד שלא אושר סו"ב אלי
שפלטר ע"י המועצה הארצית ,וועדת הבחירות המרכזית רשאית ע"פ דין לדון בהרכב חסר.
 .6גם על פי סעיף  4.10.2לתקנון הלשכה ,ניתן ללמוד הסדר בדבר הרכב חסר ביחס
להמשכיות פעילות מוסד בלשכה כאשר מתפנה מקום של חבר ,ולפיו כאשר התפנה מקומו
של חבר אשר נבחר ,עד למועד מינוי חבר אחר ימשיכו החברים הנותרים באותו מוסד
להמשיך לפעול ללא שינוי .מכאן צא ולמד ,כי אין ממש בטענה לפיה בהעדר חבר מתוך 9
חברים נבחרים ,יבוטלו החלטות הועדה.
אמנם סו"ב אלי שפלטר השתתף בישיבות הוועדה אך החלטות לא התקבלו על חודו של
קול ולכן קולו לא נספר במניין הקולות.
 .7בנוסף מוצע כי בית הדין בבואו ליתן החלטתו ישקול בכובד ראש את סוגיית השיהוי הרב
ביחס למועד הבחירות והמועד של הגשת העתירה לאחר פניה של מתלונן שהינו לטענת
העותרים "מתמודד לבחירות" .מוצע לבחון מה היא מידת תום הלב וניקיון הכפיים של אותו
מתמודד לבחירות בבואו לועדת הביקורת מספר ימים בודדים לפני הבחירות ,וזאת תוך
שקלול מאזן הנוחות והנזק שיגרם לעמותה מביטול הבחירות ,ומהעובדה כי המתמודדים וכן

הלשכה השקיעו ממון רב בהליך הבחירות ,והטענה הנטענת אינה מתייחסת כלל ועיקר
לפסילה עקב טוהר בחירות או חלילה אי נקיון ידיהם של חברי ועדת הבחירות.
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אשר על כן ,על העתירה להידחות על הסף מהסיבות כדלקמן:
 .1התלונה שכביכול סו"ב אלי שפלטר הנ"ל נבחר באופן בלתי חוקי אין בה ממש שכן סו"ב
שפלטר אושר והוצע ע"י הוועד המנהל .עם זאת ,הוא טרם אושר ע"י המועצה ולכן
עדיין אינו נחשב כחבר מן המניין בוועדת הבחירות המרכזית.
 .2טענת העותרים באשר למכתבי ,אשר כביכול רצוף בטעויות ,הרי אין בה ממש ,שכן
בהתאם לפרוטוקול ניתן ללמוד כי סו"ב שפלטר אושר ע"י הוועד המנהל.
 .3גם הטענה של אישור רטרואקטיבי אין בה ממש ,שכן למרות שהשתתף בישיבות וועדת
הבחירות ,הרי קולו לא נחשב ואין במעמדו כדי להעלות או להוריד ממשקל החלטות
הועדה לניהול הליך הבחירות.
 .4זאת ועוד ,לפניי קבלת החלטה ,יש לזכור כי הסמכות לפסילה של וועדת הבחירות,
אינה בידיי בית הדין המשמעתי של לשכת סוכני הביטוח בישראל על פי הסעדים
המוקנים לה ,השיהוי הרב במועד הבקשה ומאזן הנוחות.

בכבוד רב,
חיים קנת עו"ד
יו"ר וועדת הבחירות המרכזית

