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 תקנון הלשכה 
 
 
 

 מטרות הלשכה 
 

 ת.קומיורות מגסגרת ארצית ובמסלארגן את סוכני הביטוח במ .א
 

ארגו .ב ולשמש  בארץ  הן  ענייניהם  בכל  הביטוח  סוכני  של  יחיד  מייצג  שהוא  יציג  בארגונים ן  הן 
בין היתר מול ליצרנים וגורמים מפוקחים בתחומי הביטוח והפיננסיים ו,  ינלאומייםמקצועיים ב

ישראל   במדינת  הרלבנטיים  ישהגורמים  כנסת  רק,  לא  על  וקיפהראל,  אך  ומשרדי   חהביטוח 
 ממשלה אחרים.

 
האינט . ג קידום  למען  החברתייםרלפעול  המקצועיים,  חברי   סים  של  והכלכליים  התרבותיים 

 צועית בשטח זה.ום וקיום מחקרים בענייני ביטוח והוצאת ספרות מקהלשכה, לרבות ייז
 

בנאמנ .ד המבוטח  של  ענייניו  הגנת  למען  ורמתו,  המקצוע  משמר  על  לקלעמוד  ובמסירות,  יים ות 
ובפי כקוח  ולקבוע  הלשכה  חברי  לגבי  מקצועית  אליקורת  וכללי  מחייבים  נוהג  תיקה לי 

 מקצועיים. 
 

מקצועית לרבות פיקוח לשכה, לשקוד על קידום הכשרתם הלשפר את תנאי עבודתם של חברי ה .ה
לשכה על רמת ההתמחות של העתידים להיות סוכני ביטוח, כל עוד מתמחים אלה אצל חברי ה

 ות.בהתאם לתקנ
 

עצמית ועזרת    הלשכה לחבריה. לטפח עזרה  סדיר את יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם וביןהל .ו
 ם בסכסוכים שבין חברי הלשכה. גומלין ביניהם, לרבות מינוי בוררי

 
להסדיר את יחסי חברי הלשכה עם המבטחים והמבוטחים, לרבות מתן חוות דעת והופעה בעניין  .ז

 יו. ם על פתיקוניו וחיקוקיביצוע החוק, 
 

מוע .ח ספריות,  ולצייד  לקיים  להחזיק,  ולערוךדלייסד,  וסמינריונים  כינוסים,   ונים  ולנהל  ולסדר 
הרצאות   ויכוחים,  בו,שיחות,  השתלמות  ולשם  המקצוע  לענייני  בקשר  או    ושיעורים  לבדה, 

 בשיתוף עם מוסד, או ארגון אחר.
 

הל .ט יד  על  כלכליים  מוסדות  ולקיים  עלייסד  קידום  לשם  ח  נייניהשכה  עם בין  בשיתוף  או  בריה 
לרבות ארגון,  או  פנסי  מוסד  וקרנות  ביטוח  לחברי קרנות  הדדית  עזרה  של  אחרים  ומוסדות  ה 

 . מצוקהבר ות משבשע הלשכה
 

להוציא עיתונות וספרות מקצועית לתמוך בפרסום עבודות מדעיות במקצוע, או בנושאים שונים  .י
 תוף עם מוסד, או ארגון אחר.או בשילבדה  את חברי הלשכה, הקשורים בו, או המעניינים

 
 של הלשכה כלפי חוץ.  יחסי הציבור לטפל בנושא .יא

 
, בעניינים הנוגעים לכלל ציבור הסוכנים באישור טיותחברי הלשכה בפני ערכאות שיפו  לייצג את .יב

 הועד המנהל.  
 



 טיוטה  

2 
 

 
 הגדרות  .1

 
 בתקנון זה למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת להלן: 

 
 . 580013365בישראל )ע"ר(  הביטוחסוכני לשכת   הלשכה: 

 
ה  החוק:  עלפחוק  )ביטוח(, התשמ"א  יקוח  פיננסים  על  ;  1981-שירותים  הפיקוח  חוק 

שיווקשירותים   )ייעוץ,  תשס"ה  פיננסיים  פנסיוניים(,  סליקה  , 2005-ומערכת 
התשס"ה  גמל(,  )קופות  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  חו;  2005-חוק  זה  חוק 

וק  סו/או כל חוק אחר המסדיר את נושא הביטוח והעי  1981-א  טוח התשמ"הבי
 . בו, לרבות התקנות והצווים שהותקנו על פיהם

 
 על פי החוק. ומשולם רישיון סוכן ביטוח תקף במי שמחזיק  סוכן ביטוח:

 
בענף    שניתן לאדם על פי החוק לעסוק כסוכן ביטוחמתמחה    /שה  מוררישיון   רישיון: 

 . יוןדר ברשהמוג
 

  
 
 חברות בלשכה .2

 

 קבלה לחברות  2.1
 

 הבאים:  םבד שקיים את התנאיה, ובלר בלשכביכול להתקבל כחכל סוכן ביטוח    2.1.1
 סוכן ביטוח;ו הינו עיסוק   (1)
באופן   ידי בנק, ו/או אינו מועסק-הוא אינו מועסק, באופן ישיר או עקיף, על   (2)

על  מוסדי-ישיר  גוף  בחוק  ידי  לכהגדרתו  פנסיה,  ,  קרן  ביטוח,  חברת  רבות 
 ; חברת אשראי, קופת גמל, בית השקעות

 כך  ךועד המנהל לצור, או כל תשלום אחר שיקבע הובמלואם  ברמי חלם דיש   (3)
 ;למעט חבר ותיק

 להלן.   2.1.2סעיף בלשכה כמפורט לוהצהרת חברות הוא הגיש בקשה    (4)
 

 הלשכה, אשר לו יצורפו   מנכ"לבקשה להתקבל כחבר בלשכה תוגש על גבי טופס שיקבע  
 בלשון זו: הבאה  הצהרה את היתרבין  הטופס יכלול כנדרש בטופס.המלצות 

 
זהות[, ומספר  מען  ]שם,  סוכנ  "אני,  בלשכת  חבר  להיות  טוח הבי  ימבקש 

א לי.  ידועים  ותקנונה  הלשכה  מטרות  )ע"ר(.  בה, בישראל  כחבר  אתקבל  ם 
אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות המועצה הארצית של 

 הלשכה." 
 

על מלוא המסמכים הנדרשים וכי ם  תוודא כי הינו חתופס,  לידיה את הטו  המזכירות תקבל 2.1.2
ניגוד   קיים  להצלא  ממנו  המונע  לעניינים  המסמכים  לשכה  טרף  כל  את  צירף  והמבקש 

 תאשר את קבלתו. -אמורכל הר שור איאחלותשלום מלא בות אמצעי הנדרשים לר
 

ללשכה 2.1.3 קבלתו  המזכירות    לאחר  פרטי  תעביר  ליוהאת  החדש  המחבר  הלוונטי  חו"ר  ז 
  לשם המשך קליטה. 

 
 
 

ידי מזכירו  לא אושרה קבלתו של 2.1.4 על  ר ועיש ערלהגיהיה רשאי המועמד  שכה  ת הלהמועמד 
 ג על דחיית בקשתו. ימי עסקים לבית הדין של הלשכה ולהשי  14תוך 

 
בלשוהחבר 2.1.5 לאחר  ת  ורק  המועמד,  בקשת  אישור  הליכי  סיום  לאחר  רק  לתוקף  תיכנס  כה 

 .חבר כנדרשדמי השולמו בפועל ש
 
 

 מועמדות לחברות  2.2
 

עב 2.2.1 הלימודים,  תקופת  את  שסיים  המי  הבחינות  את  בהצלחה  תחמאשר  התרות  ות חמילת 
בק להגיש  רשאי  התמחות,  בתקופת  כוהחל  להתקבל  קעבלשכה     מועמדשה  בטרם  יבל  וד 

 רישיון. 
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מאת   2.2.2 מכתב  לה  ויצורף  לחברות,  קבלה  בעניין  התקנון  להוראות  בהתאם  תוגש  הבקשה 
 המאמן אצלו המבקש מתמחה.

 
הבקשה 2.2.3 אישור  עם  תחל  המותנית  החברות  הריש  תקופת  קבלת  עם  ביוןותסתיים  אך  כל , 

 ההתמחות. תמיום תחיל שנים עשר חודשיםלא תימשך יותר מ המקר
 

 יחולו הוראות תקנון זה הנוגעות לחברים, בשינויים המחויבים, למעט: מועמד לחברות על  2.2.4
 בלבד מגובה דמי החבר.  50%חבר בשיעור ישלם דמי  מועמד לחברות 2.2.4.1
, ואף דות הלשכהמוסיבחר לולא להור  לא זכאי לבח  ברות  ד לחמועמ 2.2.4.1

 . ור לענייני הלשכהקשי להצביע בכל הלא רשא
 
 

 הנחות בדמי חבר 2.3
 

פנסיונרים של הלשכה, ת דמי חבר להנח הוועד המנהל, באישור המועצה הארצית, רשאי להעניק   2.3.1
ביטוח,כלרבות   תיק  יותר  להם  שאין  כוג  אלה  לש ם  הפסיקו  שכבר  של סוכן    רישיוןלם  אלה 

 . (בר ותיק""ח  )להלן: ותלפחים שנ 70ובתנאי שמלאו להם משרד האוצר 
יחול זה  חבר    והוראות תקנון  חבר ותיקעל  של  וחובות  זכויות  לרבות  לבחור   ,  הזכות  ולרבות 

   . ולהיבחר
גיל להגעתו לשנים שקדמו    10היה חבר לשכה במהלך  תה שחבר עמוכל    –  "בר ותיקח"ת  הגדר

 10כה במהלך  לש  חבר  והיה  80את גיל  עבר    ם, ואבלבד  50%בשיעור  וותיק  ישלם דמי חבר  ,  70
 לא ישלם דמי חבר כלל. –הגעתו לגיל זה השנים שקדמו ל

 
ממועשנ  תוךכה  שלל  טרףהצ  אשרלשכה  חבר     2.3.2 הרשיון    דתיים  השנת  םשליקבלת  ים יבמשך 

נמוך גילו של החבר    היה  .בלבד מגובה דמי החבר השנתיים  50%בלשכה    ת לחברותנואשוהר
ישלם  35מגיל   מו ,  חבר  השנ  תים במהלךפח דמי  בלשכה, במשך אר ים השלוש  לחברותו  שונות 
 בלבד מגובה דמי החבר השנתיים.  50%

    
 

 
באיועד המנה   2.3.3 המו הל,  לשכהארצעצה השור  לחברי  להעניק  קיימים אשר מתקשים   ית, רשאי 

הים  מסלול  ,רחב  ידמבתשלום   לשם  ידו  על  יקבעו  דמי  אשר  תשלום  אופן  על  ר החב קלה 
  . ייםהשנת

 

( אחות  ילדים, אחזוג,    ניבה ראשונה )במקר  המשפח  ניבלות  הנח,  ף האמורעל א  -את מעברהור    2.3.4
   .  2022נת החברות , ויתבטלו מש2021ך שנת עינן במהליוותרו ב ,שרדבאותו מ

 
 

 וחובות של חבר יותזכו  2.4
 

 : כאיבר הלשכה זח 2.4.1
הלשכה  חולב  .1 למוסדות  חלפור  חברותו    6  אם  שהחלה  מעת  חודשים 

לשנה    רותחיהבמועד  ועד   החבר  דמי  מלוא  את  ששילם  לכך  ובכפוף 
 ; חירותהב נשוא

חודשים מעת שהחלה חברותו   6אם חלפו    דות הלשכה,להיבחר למוס . 2
לכךוובכפ  רותהבחיעד  מו  ועד לשנה    ף  החבר  דמי  מלוא  את  ששילם 
 חירותוא הבנש

 
 הלשכה וליהנות משירותיה. חבר הלשכה זכאי להשתתף בפעולות  . 3

 
את גובה של השנה,    ברבעון האחרון,  מועצה הארצית, רשאי לקבוע, באישור ההועד המנהל 2.4.1

 .רית הבאהקלנדנה הלש ייםהשנת חברהמיסי 
 

ללש 2.4.2 שהגיעו  התשלומים  מסילוק  פוטרת  אינה  בלשכה  החברות  ערב פקיעת  החבר  מן  כה 
חבר התפקיעת  בעד  ל ותו  שעד  חברותופקיעקופה  לשם  ת  התשלס.  הילוק  עים  מגי ומים 

 נה לחבר, ככל שישנם כאלה. ממם כספים המגיעיקיזוז מתוך הלרשאית תהא א הי ,ללשכה
 
 

 ת חברות יעפק 2.5
 

 או יותר מהקרים הבאים: החברות בלשכה תפקע בקרות אחד 2.5.1
 במות החבר; (1)
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 כה; בפרישתו מהלש (2)
 בהוצאת החבר מהלשכה.  (3)
 .  2.1.1ף האמורים בסעיקיים בו התנאים מתלא במועד ש (4)

 
, והפרישה תיכנס כהמזכירות הלשעל כך בכתב להודעה  לשכה ימסור  הלפרוש מ  החפץחבר   2.5.2

רות  המזכילעיל.    2.4.2ו מסר הודעתו, בשים לב לאמור בתקנה  בודש  וקף ביום האחרון לחלת
, ויפעל  מועד פקיעת החברות  עד להלשכה  כי החבר יסלק את חובותיו הכספיים כלפי    ודאתו
 הלשכה בהתאם לכך. תאם לתקנותבה

 
 

 להחליט על הוצאת חבר מהלשכה אך ורק במקרים הבאים:ית רשאהארצית המועצה  2.5.3
ה  וסדותיראות מו הוהשונות של הלשכה א  ןהתקנוהחבר לא קיים את הוראות   (1)

 ; זה  ןפי תקנועל  ושניתנ
פ (2) בנהחבר  למטרות  ועל  ל היגוד  כדי  במעשיו  שיש  או  ללשכה  לשכה,  או הזיק 

 לשמה הטוב; 
ו/או   (3) שמטרותיו  גוף  על  נמנה  מתהחבר  מנפעילותו  או  למטרוחרות  ת  וגדות 

 הלשכה; 
 מקצועו העיקרי של החבר אינו סוכן ביטוח; (4)
מהותה  הורשעהחבר   (5) שמפאת  אבעבירה  חומרתה  נסיבותי ,  איו  ראוי    הוא   ןה 

 דין המרשיע הפך חלוט; השפסק  ת לאחרה, וזאלשמש כחבר הלשכ
 להוציא את החבר מהלשכה;  היצה בפני המועצועדת האתיקה המל (6)
 . הותלה נשלל/ ורישיונו רגל פושטוכרז כהחבר ה (7)
 ליית תה/על שלילתו/או מכל רשות אחרת  רשות שוק ההון  התקבלה הודעה מ (8)

 ; הפכה סופית  תלייהה/ולאחר שהשלילה , של החבר רישיונו
הודהתקבל (9) הדין    העה  על    ימשמעתהמבית  שמורה  דין  פסק  על  הלשכה  של 

הפך  ת הלשכה רושוחבר מהוצאת ה הדין  ולאחר שפסק   לתקופהביחס    טחלו , 
 .נקבעה בפסק הדיןש

 
תקנה   2.5.4 לפי  מהלשכה  חבר  הארצית  המועצה  תוציא  ששלחה    לעיל  2.5.3לא  לאחר  לו אלא 

ל בפניההשמיע  הזמנה  בעל   בכתב  טענותיו  ח-ו/או  לפפה  הדיודש  תוציאו יבענ  וןני  ולא  ינו, 
ר אך לא יות  יר ו ונתנה לו זמן סבלאחר שהתרתה ב ( אלא5) -(1ות )לופמהלשכה מטעמים שבח

 לתיקון המעוות. ם יו 60 -מ
 

הוצה  החליט 2.5.5 על  הארצית  מהלשכה  המועצה  חבר  עיודי  –את  כךעו    שהוצא, לחבר    ל 
  . הרשימותיעדכן את דבר הוצאת החבר ב ת המזכירות. כההלש ותולמזכיר

 
ק לאחר חלוף שנה חבר שהוצא מהלשכה החפץ לשוב ולהיות חבר, יגיש בקשת הצטרפות ר 2.5.6

הוצ מהלשכהמיום  עלאתו  יה  בקש  .  הורזו  תקנה  אחולו  לחברובדביל  לע   2.1ות  קבלה  , תר 
הבא: הבקש  בשינוי  את  תעביר  להמזכירות  ישירות  וההמחוראש  ה  להחלטתו  , לצתומז 

 ה. ורות הלשכפעל לקבלו חזרה לשבטרם תהמנהל, ישור הועד שתובא לא
 

  4לפו  חוהשנתיים  מי החבר  ילם את דשבר שלא  חבר:  דמי ח  פקיעת חברות עקב אי תשלום 2.5.7
חודש לאחר   תפקע חברותותשלום דמי החבר  ל  שתי הנדרשלום השנד התפיגור ממוע  ידשחו

חודשי    3ככל שחלפו  אה תשלח  תרההכה.  בלש  פיעהאה מהלשכה לכתובת המומשלוח התר
 "ל.  פיגור בדוא

 
 

 מתן הודעות לחבר  2.6
על פי לו    שה, התראה וכל הודעה אחרת של הלשכה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר, דריהזמנה

 ים; ס החברם בפנקבדואר רגיל אל מענו הרשואו  א"ל  ביד או יישלח בדוה,  הלשכ  ל דעתשיקו
בכתב  בקש  ילפ החבר  צורת  +אליה  ת.ז  הספח    פה  מענו  את  הלשכה  בפנקס  תשנה  רשום 

 .עודת הזהות של החברבתלרשום  בהתאמה ריםהחב
 
 

 ברים ס חקפנ 2.7
 )להלן:   1980-אמור בחוק העמותות, תש"םנקס חברים עם פרטיהם המלאים, כהלשכה תנהל פ

העמו פנקס"חוק  כל   תות"(.  לעיון  פתוח  יהיה  ינוהל במאגר אלקטרוני מתאים אשר  החברים 
ופרט לשכה,  מתוחבר  עלים  הלתח  יהםכו,  זמייט  יהיו  הארצית,  באינטרמועצה  עבור נים  נט 

תהגורמי עליהם  הפרטיותח ם  הגנת  חוק  להוראות  בכפוף  הארצית,  המועצה  תשמ"א ליט   ,-
1981 . 
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 מחוזות .3
 
 

 מחוזות  תארגנות בה 3.1
 

יהיו גופי    תמחוזוה  ., על פי חלוקה גאוגרפיתארבעה מחוזות  חברי הלשכה יהיו מאורגנים ב  3.1.1
 כה. הלות הלשתנלההיסוד 

  
 . שבתחומו מצוי מקום מגוריו זומחומשויך ל םשוה יהיה רחבר הלשכ 3.1.2

 
 
 

 וקביעת גבולותיהםמחוזות הקמת   3.2
 

שינוי      ול אוטוזות, מיזוג , ביי מחושינבקשה ל   ,  הארציתאישור המועצה  ל  ישיגהועד המנהל   3.2.1
ב, רוהקמחוז גרפי אל המרחק גיאו  תו יתחשב בשיקולים שלבקשגבולותיהם הגיאוגרפיים, וב

 , וכיו"ב.חוזכל ממספר החברים ב
 

 לקמן: יו כדהמחוזות של הלשכה יה  3.2.2
   .תלית(ע)עד  קיםוהעמצרת ריה נ , טב לל חיפהון כווז צפחמ 3.2.2.1
 .ואילת םי-בת  ,חולון עתייםבג, רמת גן, בני ברק, ל אביבכולל ת מרכז וזמח 3.2.2.2
 "א(תועד  זכרון יעקב)מקווה ת תח, פיה תנרה, נליה, חדלל הרצכו וז שרון מח 3.2.2.3
  דוד רחובות(אשקלון , אשבאר שבע,  ,ראשון לציוןכולל ירושלים, -ם דרו מחוז 3.2.2.4

 
 מחוזאופן התנהלות ה  3.3

 
יו  מחוז  לכל 3.3.1 ונצי יהיה  למ"ר  בה גים  שנבחרו  הארצית  המפורט ועצה  הבחירות  לנוהל  תאם 

 זה.  בתקנון
 

   כמפורט בתקנון זה. מחוז האת ענייני  ול, אשר ינהמחוזנציגי ההיו"ר והנציגים יהיו  3.3.2
 

. במחוזלמועצה שנבחרו  אות עיניו, מתוך הנציגים  פי רגן לי למנות סאיהיה רש  מחוזה  יו"ר 3.3.3
 .במקרה זההמחוז ויות יו"ר סמכ היו"ר בהעדרו, ויהיו לו כל סגן היו"ר יהיה ממלא מקום

 
ה 3.3.4 לפ   נויארגמחוז  נציגי  פחעמפעם  ולא  לכל ם,  שנועדו  כינוסים  בשנה,  פעמים  משלוש  ות 

למחוזבחברים  ה העש,  מקצועם  עלשרה  השתלמויות    ידי-ית  וקיהרצאות,  עיון,  ום וימי 
מקצו הביטוחדיונים  בתחום  מ עיים  יאושר  הכנסים  תוכן  בהתא.  ויהיה  לתוכנית  ראש  ם 
יו"ר ועדת    יפעל בתאום  מחוזכה. יו"ר התית של הלשהעבודה השנ "ל  כמנ  למולחוזות  מעם 

אחראי    הלשכה יהיה  כל  אשר  לסלוגיה  ההסדרהעל  הכנטית  השנתיים הכנסים    3ס.  קיום 
 חרת. ע א אלא אם הועד המנהל יקב, חוזמב מים שוניםיקובמ רכויע
 

ן עיו יים ימי  היו רשאים לקזות יראשי המחו,  לצורך זה  יאושראשר    בנוסף לתקציב הלשכה 3.3.5
ותלמוישה  /מחוזיים שועיאירות  הונים  כאשר  המציב  קתם,  ידי  על  וככל יגויס  עצמו  חוז 
  .של המחוז עתידייםעים אירווא ישמש ים המסויעודף מכנס שיוותר 

 
 
 
 מוסדות הלשכה .4

 
 

 הקמת מוסדות  4.1
 

 הלן: סדות כמפורט ל ללשכה יהיו מו 4.1.1
 קורת.ועדת בימועצה ארצית; ועד מנהל;  ה:חוב דותמוס (1)
ועדת אתיקה; בית  ,  ("נשיא הלשכה"להלן:  "ר ועד מנהל )יו:  יםנבחרמוסדות   (2)

 ; ועדת תקנון.המשמעתי דין 
יטוח  ה לבועד  נטרי(;ללי )אלמועדה לביטוח כדת כספים;  עו  :ותקצועימ ועדות   (3)

 . ועדה לפיננסיםפנסיוני; ועדה לביטוח בריאות וסיעוד; 
אירצעיריועדת    -כלליותועדות   (4) ועדת  ועדה    ,טכנולוגיה  ועדת  ,וכנסים  יםועם, 

 , ועדה לרווחת החברים   תה נשימ ורי , ועדה להעצנדבילשילוב 
 

חבר   4.1.2 של  הכהונה  הסדווהמובה  החוות  במוסדתקופת   המקצועיות   הועדות  ויו"רים  נבחרת 
ה  תהיה   אמיום  מינוי יבחרו  תו  וו  תקופת  עד  אלא  כהונההם  כהו,  לפנאם  נפסקה  כן נתו    י 

 . ורטות בתקנון זהפרכים המבאחת הד



 טיוטה  

6 
 

 
 התפקידים  באחד מן    זה  וןבתקנגדרתה  הכ  פת כהונהסיים תקונבחר לתפקיד מסוים וחבר ש 4.1.3

הבאים   התפקידים  לרבות  נבחר  לשאליו  יוכל  בלא  שוב  לאחר  תפקידאותו  שמש  אלא   ,
 פסקה של כהונה אחת לפחות: ה

 
 יו"ר המועצה;  (1)
 ; ההלשכ יאנש (2)
 "ר ועדת ביקורת;יו (3)
 יו"ר מחוז;  (4)
 אב בית הדין הארצי.   (5)
 יו"ר ועדת אתיקה .   (6)
 יו"ר ועדת תקנון (7)
 

  , שנה וחציעד    ,ידתפק  כלמש בישין זה חבר ש. לעני  שנים  4  ית שלמלמיניתקופה    -כהונה  תופתק
   כהונה.  ה זו כופקתחשב תלא 

 
כהונה באחד    תקופתסיים  ם ויד מסוימונה או נבחר לתפקחבר ש,    4.1.3סעיף  על אף האמור ב 4.1.4

נוספת כהונה  תקופת  לשמש  יוכל  הבאים  התפקידים  אך  מן  תפקיד,  באותו  יותר   אחת  לא 
 :    והכל בכפוף לאישור המועצה הבאיםתפקידים הלרבות  פותצור ה הונכפת תקו משתי

 
 נון;עדת תקיו"ר ו (1)
 . ר הוועדות המקצועיותיו" (2)
 מנהל . חבר ועד  (3)
 יו"ר ועדת כספים;  (4)
 וח כללי )אלמנטרי(;דה לביטיו"ר וע (5)
 יו"ר ועדה לביטוח פנסיוני;  (6)
 וד;  יעת וסח בריאולביטוועדה יו"ר  (7)
 לפיננסים ה דיו"ר וע (8)
 רועים יו"ר ועדת אי (9)
 ; מחוזיו"ר  (10)
 יא  נש ממ" (11)
 א סגן נשי (12)

יוכלו לשמש    שאינם יו"ר,ית,  עצומקועדות  או  מוסדות נבחרים  חבר המועצה הארצית, חבר   4.1.5
 . . לא הגבלהלשוב בתפקידם זה 

 
 

 ת המועצה הארצי 4.2
 

בסעיף   4.2.1 נציגים, כמשמעותה  , אשר 1980  –העמותות, תש"ם  לחוק    24ללשכה תהיה אסיפת 
 )להלן גם: "המועצה"(. קרא "המועצה הארצית" תי

 
לאסיפה במק  תבוא  עצההמו 4.2.2 בחוק  הנתונות  הסמכויות  כל  לה  ויהיו  הכללית  האסיפה   ום 

המוקנו הסמכויות  וכן  בתקנוהכללית,  לה  הת  זה.  כ  וחייבי  המועצהת  טוחלן  חברי את  ל 
וועדת    , ועדת האתיקהימשמעת, בית הדין הומוסדות הלשכה. חרף האמור, ועדת הביקורת

 תן.וליע ה הארצית בפות למועציהיו עצמאיות ולא כפופ התקנון
 

 הרכב חברי המועצה יהיה זה:  4.2.3
 מועצה ארצית יו"ר  (1)
 חר; בנשיא הלשכה הנ (2)
 ; חריםזות הנבש המחוי ראיושב  4 (3)
 נוהל הבחירות(; שנבחרו בבחירות )כמפורט ב ות מחוז י הנציג (4)
 חבר מועצה;  ותלהי עונייןמו דיע שאינלא אם הואנשיא הלשכה היוצא,  (5)
  תקנון"ר ועדת וי (6)

 
, ה שינהל את אסיפותיהה תיבחר המועצה הארצית יו"ר קבוע מבין חבריהראשונ  באסיפתה 4.2.4

להגיש   היו מעונייניםיש  מועצהחברי    .זהקיד  בחר לתפר אשר לא ילמעט נשיא הלשכה לשעב
ימים לפני מועד    7חירות  ליו"ר ועדת הב  יגישו מועמדותםמועמדותם לתפקיד יו"ר המועצה  

 ם . מועמדים שיגישו מועמדותעצה תהיה חשאיתמויו"ר הבחירת האסיפה הראשונה. 
דברם לשאת  יוכלו  יו"ר,  ביש  לתפקיד  המועצה  חברי  ר לאח  .נההראשו  יבתהבפני 

הה  וםסי והוא   ,םימועמדצגת  המועמדים  שמות  עם  הצבעה  פתק  יינתן  חבר  לכל 
את  י בעיגול  הקיף  בו  המועמד  בוחר.  שם  ועדת   וא  ליו"ר  ימסרו  ההצבעה  פתקי 

שיסכם  הבחירו במקוםת  מירב    בו  את  שיקבל  החבר   . המועצה  חברי  קולות  את 
 מ מש כמ"לשעצה  ברי המוחר חבר מחבה ייו"ר המועצהקולות יהיה יו"ר המועצה.  
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ואסיפותיה    ועצההמ  ר"יו המועצה  ניהול  המועצה  י.    בלבדלשם    ה יהי  רהנבחו"ר 
  .  לתקנון 4.3.4ר בסעיף נהל כאמוחבר הועד המ

 
4.2.5  

המנהל ה הוועד  חודשים.  שלושה  לכל  מאחת  פחות  לא  תתכנס  הארצית     מועצה 
מלבקרשאי   המ  הצעהמו  יו"רש  את  הארציתולכנס  מיו"ר  .  עצה  לבקש  עליו  וכן 

או קורת  ת הבייום לפי דרישה בכתב של ועד  21בתוך    מועצה  ת הס אלכנועצה  המ
 .  או של נשיא הלשכה יו"ר המועצה מועצה או שלה מכלל חברי  עשרים אחוזשל 

 
ומ 4.2.6 שעתה  היומה,  של  ייקומה  יו  יקבעאסיפה  המבידי  כך וו"ר  על  הודעה  יוציא  אשר  עצה, 

אשר יועלו   הדיון    נושאימקום ו  ,היצוינו יום, שעמים מראש, ובה  י  10לחברי המועצה לפחות  
היצורף  מנה  להז  .בה הדיוהחומר  לנושא  הדרוש  הגורם  רלוונטי  ידי  על  את יצאשר  ן,  יג 

 . נושאה
 

 ושאים אלה: בנת ארציצה המוען ותחליט הבאספותיה תדו 4.2.7
חבתבח (1) את  הוועד  רר  בבהמנהלי  נבחרו  לא  אשר  הכ,  הנשיא .  לליותחירות 

רשאי  הנבחר המניהיה  הועד  כיו"ר  על    הל,  ,    המנהל לועד  מועמדים    להמליץ 
 ; המועצה רת חילב

 תתווה את המדיניות לוועד המנהל ותפקח על פעילותו;  (2)
על (3) וחשבונות  דינים  הו   תשמע  המנהפעולות  ועד  הביקעדל,  והת  ועדות וורת 

 השונות; 
את   (4) ותאשר  ההדתדון  לאישורה  ו  ספייםכ וחות  שיגיש  השנתיים  המילוליים 

 הוועד המנהל; 
 נהל והביא לאישורה; השנתי שתיכנן הוועד המהתקציב  אתתדון ותאשר  (5)
 א לחוק העמותות;31רו"ח, לפי סעיף  תאשר (6)
  . פיםהכסלוועדת חברים  תאשר (7)
 ; הקנון זי תכל נושא שבגדר סמכותה לפי חוק ולפ (8)
 ושא שהוועד המנהל החליט להביא בפניה. נ כל (9)
 מוסדות הלשכה. סד אחר ממכות שלא ניתנה למוכל ס (10)
 בו במועצה. צה, ראוי לדון ע מוהיו"ר שלפי כל נושא  (11)

 
 ביטוח ושיפוי נושאי משרה  (12)

ת    .א רשאית,ההעמותה  המועצה  יה  ובאישור  דין  כל  להוראות  תקשר לה   בכפוף 
לבי שלבחוזה  אחריותו  מקצתה,    טוח  או  כולה  בה,  משרה  חבות נושא  בשל 

 :מאלה שרה בה, בכל אחדהיותו נושא משעשה בתוקף  פעולהשתוטל עליו עקב 
  

אדם   (1) כלפי  או  העמותה  כלפי  זהירות  חובת  שנ  הפרת  עשתה  אחר 
 .בכוונה בפזיזות או אך לא ותלנרשב

  
ה פעל בתום שנושא המשרהעמותה, ובלבד  הפרת חובת אמונים כלפי     (2)

 ;ותהת העמלב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטוב
 
 .רת אדם אחחבות כספית שתוטל עליו לטוב   (3) 

 
ות או חבל  בשרה בה  נושא משהעמותה, בכפוף להוראות כל דין תשפה את   ב.    

שעשה בתוקף    וטלה עליו או שהוציא עקב פעולהט להלן, שהוצאה כמפורה
 :בהותו נושא משרה הי

    
פ ( 1) על  אחר  אדם  לטובת  עליו  שהוטלה  כספית  פסקחבות  דין,   י 

י בית שר על ידבורר שאון בפשרה או פסק  פסק דין שניתלרבות  
 .משפט

  
 ין, שהוציא דעורך    חתטרר  בות שכרות, לרהתדיינות סבי הוצאות   (2)

חקירה נגדו  עקב  שהתנהל  הליך  ר או  לנהל שובידי  המוסמכת   ת 
הליך או  נגדו חקירה  אישום  כתב  הגשת  ללא  הסתיים  ואשר   ,

 .ליפה להליך פלי ת כספית כחלוו חבושהוטלה עלי ומבלי
  

רה ירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשבדיינות סהת הוצאות
דו בידי העמותה או  ך שהוגש נגמשפט, בהליהבית   יידב  הןחויב באו ש

ממנו זוכה, או באישום ש באישום פליליי אדם אחר, או  בשמה או ביד
 ילית.כחת מחשבה פלשת הופלילי שבו הורשע בעבירה שאיננה דור
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תי 4.2.8 לא  המועצה  לאישיבת  אם  לפח  פתח  נוכח  30%ות  נכחו  זה  מנין  היה  המועצה;   מחברי 
רשאיהמועצ ה  בפתיחת לה  ת,  במשיהיא  מספר ך  פחת  אם  אף  החלטות  ולקבל  דיוניה 

 נוכחים. ה
 

כנדחית, ללא המועצה    את    מנין האמור  תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראוכנס הלא נת 4.2.9
לאותה    בהזמנהצורך   ימים  בשבוע  ו  ואותו  שעהנוספת,  המומקום,  יהיו  ה  עצהת  זו  נדחית 

 שר יהיה. יה מספרם אהליט, יהחול ן ים לדוחים רשאהנוכ
 

או תקנון זה דרשו רוב   , זולת אם החוקות של המצביעיםחלטות המועצה יתקבלו ברוב קולה 4.2.10
 להכריע.   צההמועי יושב ראש שאר לות שקולים,ואחר לקבלתן; היו הק

 
התקבלו כהחלטות שותן לכל דבר ועניין  חברי המועצה יראו א  רוב  החלטות החתומות בידי 4.2.11

שינוי תקנון, למעט החלטות בדבר: שינוי שם,    נוס ישיבה,א צורך בכילה גם לעצמוה  באסיפת
 . , בחירותשור דוחות כספיים שנתיים, ופירוקינוי מטרות, איש

 
 הל את פרוטוקול האסיפה. נ ירות הלשכה, אשר מזכיר ממזכי כחנוועצה יהיה המ ישיבותב 4.2.12

 
יהיו פהמועצ  ישיבות 4.2.13 לה  והושכהלי  כל חברתוחות  על קיומדה,  כל החברים. ן תפורסם לעה 

ל רשאי  לשכה  המ  שאתחבר  בפני  להצדברים  ורשאי  בכפוף  ועצה  יומה,  לסדר  נושאים  יע 
מתאימה   בקשה  לפחות  ו"ליתב,  כבלשליחת  המועצה  ה  7ר  שליחת  לפני  הזמנות ימים 

 לאפשרות לקיום הדיון וף , בכפלאסיפה
 

ה 4.2.14 של  ספק,  סר  למען  מקרה  תקנון,בכל  נשילהד   בעההצ  שינוי  הלשיפ  א,חת  או    ה,כרוק 
יהחלט על  חדשות,ה  לבחירות  הועה  תעשאשר    ציאה  או    המנהל  דע"י  הנשיא,  ע"י   ריו" או 

כל חבר ל  היותה  המועצה הארצית אליה יוזמנו כלל חברי העמותהתכונס    ,תהמועצה הארצי
 . אלו יניםנילע זכות הצבעה , ישיבהשישתתף ב עמותה

  
פי  המניין    לית שלא מןה כלסיפא 4.2.15 תוגש שכה,  לשחברי ה  ית מכללרישל עש  ה בכתבדרישעל 

ח א'  התאם לנספהדרישה בכתב תוגש ב .הצבעה בנושא הנדרשו לדיון   , תכונס "ר המועצהויל
 האסיפה.   מיום שהתקבלה הבקשה לקיום יום 30 -יאוחר מ האסיפה תכונס לא  : להלן

 

 . מן המנייןשלא  תפה כללימון אסיגשת רשימות לזיס הטופ  'א  חפנס 
 
שאים ו , לדיון בניןנין המלא משתומים מטה, מבקשים לזמן אסיפה כללית  , החאנו 

 _____. _________. ____ב  _____________ .א : הבאים
 

   _,חתימה: ____ ,________:.פרטי: ______, ת.ז שם משפחה: ______, שם
 

  ______ :תאריך
 

 כה בלבדדפי לוגו הלש הנספח יהיה על . לשכה רעודת חבצילום ת צילום ת"ז או  רוףבצי
 
 

 הועד המנהל 4.3
 

 מפעיל את הלשכה. והמנהל   הגוף ל הואההמנ דהווע 4.3.1
 

 וסמכות הוועד המנהל יהיו:  , באחריותמבלי לפגוע באמור לעיל 4.3.2
 י מנכ"ל ללשכה, ופיקוח על עבודתו;נומי (1)
 ; הכשפטי ללשיועץ ממינוי  (2)
א  30עיף  דת הביקורת, בהתאם לסעובהסכמת  ללשכה,   ם חיצונינימבקר פמינוי   (3)

 לחוק העמותות; 
שנתי   (4) תקציב  לאהבאתובניית  האהמועצ  ורישו  בטרם    ציתרה  יאושר  אשר 

 ;  נדריתקלילת השנה התח
(5)   
קלנדרית   (6) לשנה  עבודה  תוכני  תאהכנת  תחושר  אשר  השנה בטרם  ילת 

 הקלנדרית.
 הבת שלה;  חברותלשכה או ר ההחלטות על פתיחת חשבונות בנק עבו (7)
 שהוקנתה לוועד המנהל בחוק או בתקנון זה; מכותסכל  (8)

 
 

 : אלפי ההרכב הב ,13הל יהיה  מספר חברי הועד המנ 4.3.3
 נשיא הלשכה הנבחר, שיהיה יו"ר הוועד;  (1)
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חדשים או יסגרו   פר המחוזות )יוקמו ה מסישתנתיד  ם בע; אזותיו"רי המחו  4 (2)
 ה בהתאם. ישתנ ד המנהלעוז מספר חברי הוקיימים( א

 יו"ר המועצה הנבחר.  (3)
ת  עבהצב  תבחר,   תחירובה  לאחר  דמי,  הראשונה  בישיבתה,  הארצית    המועצה (4)

ת טרה המפומברשי  הלהמנ  עדו לו  הבאים  נציגיםכנציג אחד בכל הצבעה,    רוב,
 : ים אלהדימועמדים לתפק תמליץ על בחירהנבחר רשאי לההנשיא  .בסעיף זה

 . הלשכה נשיא מ"מ
 .  שכהלה נשיא סגן

 . כספים ועדת ר"יו
 . וניתסינפ ועדה ר"יו
 .ריתאלמנט ועדה ר"יו
 .בריאות ועדת ר"יו
 . הפיננסיתועדה ר ה"יו

    
ל  במקרה 4.3.4 חביבא  בו  מחברי    ריחרו  מי  הרא,  למנההועד  ה  המועצה,  ישובו ה,  שונבישיבתה 

יה רשאי . הנשיא הנבחר יהיום ממועד הבחירות  90  -ולא יאוחר מ  אחריהו בישיבה שלויבחר
   . ההמועצ תלבחירמדים ועמ  וד אירת מועמפני המועצה על בחלהמליץ ב
  

 הבאות:  תופסק כהונתו באחת הדרכים שנים, אלא אם 4משך לש בתפקידו שמי הועדחבר  4.3.5
 ; לוועד ל ידי הודעה בכתבנתו עמכהו פטרהת הועדחבר  (1)
 רגל; או פושט חבר הועד הוכרז פסול דין  (2)
 בירו מתפקידו.ועצה הארצית החליטה להע מה (3)

 
הועד,  תפנה  נ 4.3.6 חבר  של  המעלי מקומו  יו"ר  מידוה  הבישיב  עצה  הקמועת  מינוי   תארובה  צה 

להמשיך לפעול ותרים  רשאים הנעד למינוי כזה    מו.  נתמנה מקולף החבר שד מנהל חעוחבר  
 . מנהל  כוועד

 
הו 4.3.7 שנבצרעחבר  להמשי  ד  הנותרים  רשאים  קצוב,  לזמן  תפקידיו  למלא  עד וכול  לפעך  ממנו 

 , יחשב   ת רצופותישיבו  3שתתף מעל  ועד להבר הבצר מחנ  יו.למלא תפקיד  עד שישוב  הלנמ
 . 4.3.6סעיף  וליחנה מקומו ופתהכמי ש

 
, סדר  ותב(, אשר ייקבע את מועד הישי)הוא הנשיאהוועד  די יו"ר  י-ישיבות הוועד יזומנו על 4.3.8

ואופן ליש   היום  הוועד  יתכנס  מקרה  בכל  לפחו ניהולן.  פעם  יבה  בחת   מנה זה  דש.ואחת 
הפחות    תמסרלישיבה   ויצו  96לכל  הישיבה  מועד  לפני  אלישעות  המרפו  כל  כים מסה 

 דונו בישיבה. ר  ישאים אשונדרושים בהתאם לה
 

ו 4.3.9 יהכל חבר  לדיוןאי להיה רשעד  נושא  ונושא  בסדר היום של הועד המנהל.    ציע  בסדר  היה 
 הבאה. ו תבא בישיעלה הנוש, יהמנהלבישיבת הועד לא נדון יום ה

 
בפתיחת   חזה נוכ   יה מניןחצית מחבריו; הלפחות מאם לא נכחו בה  יבת הוועד לא תיפתח  שי 4.3.10

 פחת מספר הנוכחים. בדיוניו ולקבל החלטות אף אם  הוועד להמשיךישיבה, רשאי ה
 

ין האמור  תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את הישיבה כנדחית, ללא ילא נתכנס המנ 4.3.11
בהזצ נוסנמורך  בה  ימפת,  מ ישבוע  ולאותו  שעה  לאותה  נם  ובישיבה  יהיו  קום,  זו  דחית 
 היה. מספרם אשר י ליט, יהיהחלהדון ואים לרשם נוכחיה

 
של   גם קוליחת וידאו, ובלבד שתכלול גם תמונה וישיבת הוועד יכול שתתקיים באמצעות ש 4.3.12

 .חבר הועד אשר משתתף באמצעות שיחת וידאו
 

"ר ריע דעתו של יו ו הקולות שקולים, תכיהביעים;  ת המצקולו  בוקבלו ברהחלטות הועד ית 4.3.13
 שיבת הועד.יכול שתתקבל גם שלא בי פה אחד  רי הועדועד; החלטת כל חבהו

 
פרוטוק 4.3.14 ינהל  מישיבותיהוועד  והחלטותיוול  הלשכה  ו  במזכירות  ישמרו  מועצה   .אשר  חבר 

 . ההלשכיהיה רשאי לעיין בפרוטוקול הועד המנהל במזכירות 
 
 
 

 כה הלש יאנש  4.4
 

י ק בלתורף כחלהבחירות המצ  שר ייבחר בבחירות ישירות על פי נוהל ה נשיא, איללשכה יה 4.4.1
 .מתקנון זה פרדנ
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צית, אך לא יוכל לשמש באף תפקיד ראעד המנהל, וחבר המועצה הגם יו"ר הוו  יהיה  הנשיא 4.4.2
 סדות הלשכה.אחר מעבר לכך במו

 
 היו אלה: כויות הנשיא ימס 4.4.3

 ת הלשכה  הנשיא ייצג א (1)
בהנשיא (2) המועא,  ימנה  ישור  הארצית,  לנציגים    צה  העשלכנדרש  צמאיים כת 

מוסד או  גוף  לכל  וכן  הנציגים ב  בישראל,  נציגים.  למנות  הלשכה  רשאית  ו 
במק לכהן  רשאים  במוסדובתפקביל  שימונו  באישידים  הנשיא,  הלשכה.  ור ת 

 .יק כהונת נציג, או להחליפו באחרסאי להפית, רשה הארצהמועצ
 זה. בתקנון ית לנשיאכל סמכות המוקנ (3)

 
 ,ועד מנהל  שורבאיתי במהלך השנה  שנה  יבינויים בתקצשיצוע  על ב  ליץלהמא מוסמך  שיהנ 4.4.4

 ובלבד: 
העולה על  בסכום    סעיף תקציבי אחר  קציבי אחד לשהסתה תקציבית מסעיף ת (1)

מהתקציבהסעיף    הבמגו  15% מועברי  המועצה    מנו  לאישור  תובא  הסכום 
 צית; האר

בסךששינו (2) ה  י  העולהשנתהתקציב  ל  5%על    י  תובא  הממגובהו  ועצה  אישור 
 רצית.אה

 
 

 ועדת הביקורת  4.5
 

ת 4.5.1 לוועדתת  ועדיה  הללשכה  הנתונות  והסמכויות  התפקידים  כל  לה  ויהיו  ביקורת    ביקורת, 
 לחוק העמותות.  30בסעיף 

 
הבי 4.5.2 יחב  3-7ה  קורת תמנועדת  עלירים, אשר  ישירות  בבחירות  הלידי  -בחרו  חברי  שכה כלל 

 . זה שבתקנוןבחירות ה בהתאם לנוהל
 

; היה מנין זה נוכח ריהמחב  ם לא נכחו בה לפחות מחציתיפתח את לא תדת ביקור ישיבת וע 4.5.3
הוועדה   רשאית  הישיבה,  בבפתיחת  ולהמשיך  מספר דיוניה  פחת  אם  אף  החלטות  לקבל 

 ים. הנוכח
 

 אישיבה כנדחית, ללתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את ה  האמור   המנייןנס  נתכלא   4.5.4
ב נצורך  ימפסוהזמנה  בשבוע  לאותהת,  ו  ים  ובשעה  מקום,  ילאותו  זו  נדחית  יו  הישיבה 

 כחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. הנו
 

 ה. דות הלשכת ביקורת מי שממלא תפקיד אחר במוסכחבר ועדלא יכהן  4.5.5
 

הביק  אשבר 4.5.6 מביוועדת  מי  יעמוד  הקולרת  למירב  שזכה  חבריה  היה  ן  בבחירות.  וויון  שות 
ועיב  –קולות  ב חברי  הביקוחרו  את  דת  הועדה,שני  מתוך  היו"ר  רת  בשז  חברי    מירב כו 

 בהצבעה חשאית. ,הקולות
 

יהיה ממלא   4.5.7 לו סגן מבין חבריה. סגן היו"ר  ימנה  ועדת ביקורת  עדרו, בה  היו"רמקום  יו"ר 
 יו"ר במקרה זה.מכויות הסו כל לויהיו 

 
ודרך    סדר היום,,  את מועד הישיבות  בעקי, אשר יו"רי הייד-ישיבות ועדת ביקורת יזומנו על 4.5.8

 חת בשלושה חודשים. פחות פעם אהביקורת ל דתועניהולן. בכל מקרה תתכנס 
 
 

תו ע דעתכרי,  יםת שקוללטות ועדת ביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולוחה 4.5.9
 "ר. ושל הי

 
 הל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה. ועדת ביקורת תנ 4.5.10

 
פעי ר דמסוורת ת קביה  דתוע 4.5.11 על  על ממצאיה רצית, לרבות דוח שועצה האלותה למיווח  נתי 

תהל  בכ אך  תפקשנה,  בביצוע  כפופה  ולא  עצמאית  ללדה  ייה  רק  אלא   המנהל  מועצה וועד 
 הארצית.

 
מקו 4.5.12 של  נתפנה  בכיועדה    רבחמו  המועמדמקומנס  הקו  ו  במירב  זכה  אחריואשר    לות 

 ת ותבחר תחתיוהמועצה הארצי  תתכנסה,  סיבמכל    הז  מדוע. לא ניתן היה לקבוע מבבחירות
 ועמדים מומלצים על ידו. מ רשאי להביא  היהועדה ייו"ר הוחר מועמד א
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חברי   4.5.13 מספר  הביקורת  פחת  בסעיף  ועדת  שנקבע  ה.  לתקנון  4.5.2מהמינימום  מועצה תבחר 
שאי  ר  הייה  . יו"ר ועדת הביקורתלכל הפחות  ,רשדננימום היורת להשלמת המקחברי ועדת בי

 .ם ועמדימהעצה על מו ץ לילהמל
 

    
 ציבור ועדת האתיקה ותלונות ה 4.6

 
ויהיו לה כל התפקידים והסמכויות המפורטים  תהיה ועדת אתיקה ותלונות ציבכה  ללש 4.6.1 ור, 

 ה.  קנון זרד מתנפ לתיבתקנונה המצורף כחלק ב
 

בהתאתהוועדה   4.6.2 לפעל  בם  המפורטים  זה,  ותתקנונה  כללים  מנקנון  לאכעל  י ללכ  את ף  ות 
 נפרד מתקנון זה.המפורטים בקוד האתי המצורף כחלק בלתי ית, קצועמאתיקה הה

 
תמנה   4.6.3 הלשכה,    5-  7הוועדה  חברי  מבין  עלחברים  ישירות  בבחירות  ייבחרו  כלל  -אשר  ידי 

 שבתקנון זה. תוהבחיר לנוהל בהתאם רי הלשכהחב
 

האתיקה  בראש   4.6.4 שזועדת  חבריה  מבין  מי  שוויון ת.  בבחירו  תוהקול  למירב  הכיעמוד  היה 
וע  -קולות  ב חברי  היבחרו  הועדה,שני  מתוך  היו"ר  את    אתיקהדת  בשז  חברי    מירב כו 

 בהצבעה חשאית. ,הקולות
 

 
 עדה. והועל  ים, גם המחויבשינויים יחולו, ב 4.5.13עד  4.5.5הוראות תקנות  4.6.5

 
 

 למשמעתהדין -בית 4.7
 

בית 4.7.1 יהיה  והס  ולויהיו    למשמעת,דין  -ללשכה  התפקידים  הימכוכל  בתמפורטיות  ו  ונקנם 
 ד מתקנון זה. המצורף כחלק בלתי נפר

 
 ולתקנון זה.הדין יפעל בהתאם לתקנונו -בית 4.7.2

 
כלל   ידי-על  תישירו  בחירותבחרו ב, אשר ייחברים מבין חברי הלשכה  5  –  9  הדין ימנה  -בית 4.7.3

 חברי הלשכה בהתאם לנוהל הבחירות שבתקנון זה.
 

יון ות בבחירות. היה שוורב הקוללמי  שזכהה  חברי  ביןיעמוד מי מלמשמעת  ת הדין  יבבראש   4.7.4
 ,הקולות  מירבכו בשז  ,בית הדיןחברי  שני  מתוך  היו"ר  את    בית הדיןיבחרו חברי    –בקולות  

 בהצבעה חשאית. 
 

 ת הלשכה. ממלא תפקיד אחר במוסד ממוסדוש הדין מי-בית ן כחברלא יכה 4.7.5
 

 . למשמעתגם על בית הדין  ,יםיביחולו, בשינויים המחוי 4.5.13עד  4.5.5הוראות תקנות  4.7.6
 

 
 קנוןת ת ועד 4.8

 
ה לשינויים המלצותיתקנון אשר תדון ותביא לאישור האסיפה הכללית  דת  ללשכה תהיה וע 4.8.1

 . בתקנון
 

תועד 4.8.2 בב  חברים    5-7  תמנהקנון  ת  יבחרו  ישחאשר  הלשכה   על  ירותירות  חברי  כלל  ידי 
 . שבתקנון זהול הבחירות בהתאם לנה

 
ה 4.8.3 ועדת  שזכהוד  יעמתקנון  בראש  חבריה  מבין  ה  מי  היהבבחות  קוללמירב  שוויון   ירות. 

 , הקולות  מירבכו בשז  דה,הוע  חברי י  נשמתוך    ,היו"ראת    תקנוןדת היבחרו חברי וע  –בקולות  
 עה חשאית. צבבה

 
לשינויים בתקנו 4.8.4 הצעות  ו,  ןהועדה תיזום  המשתנים,  צרכי הלשכה  פי  לתעל  הביאן    ועדעיון 

כן חר מולא  ימים,  14תב לועדת התקנון תוך  כב  סותוהתייחר  שאי להעבי היה ראשר יהל  המנ
הוישלא של  סופי  הא ר  לצורך  ש  רציתמועצה  לסעיףזתתכנס  חברי   ,  4.2.14  ה בהתאם  )כלל 

לפני   ,יום  14ה הארצית  בכתב ליו"ר המועצ  ועברן שתתקנוועדת  ר  ו"עפ"י דרישת י  .הלשכה(
   .כינוסה
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לההלש  חברי 4.8.5 רשאים  תקנון  עכה  ועדת  בפני  בתקנון. לות  שינויים  לביצוע  בכתב       הצעות 
 . 4.8.4  סעיףלם ל בהתאויה, תפעההצעה רא הוועדה כי אהמצ

 
 ה. חויבים, גם על הוועדמיחולו, בשינויים ה 4.5.13עד  4.5.5הוראות תקנות  4.8.6

 
 

 וכלליות  ועדות מקצועיות 4.9
 

 הלשכה. יחברים מבין חבר 5-15 יהיולית וכלעית בכל ועדה מקצו 4.9.1
 

לכ  בחרת  יתצרה האהמועצ 4.9.2 רשאי  ה,  לשכ, מבין כלל חברי הו  משיוקל אחת מהוועדות  יו"ר 
יו"ר כאמור  הנשיא הנבחר על בחירת    תהעבראשר  ל  הבסמכותרק  ו,  להמליץ בפני המועצה 

מתוהי שיקול"ר  פי  על  להחליפו  ו/או  ע"פקידו  בפניה  שיובאו  מביים  מי  חבריי   . הלשכה  ן 
אלא   םחברי לשכה צעירי 25%  לפחות   ועדה יהיובכל    דה .וועבברים  ר החאת שא  ימנההיו"ר  

   היו"ר לא יצליח לגייס אחוז חברים צעירים זה.אם 
 
 

ועדה   4.9.3 של  יוצא  כייו"ר  שנית  להיבחר  ועויוכל  ועד  דה"ר אותה  לא,  ה אחרתאו  מור בהתאם 
 .  יללע 1.44-4.1.3.בסעיפים 
 

הוועד המנהל לא יוכל להיות חבר . חבר  תותי ועדיותר משכל להיות חבר בוכה לא יחבר הלש 4.9.4
   ת.אחביותר מוועדה 

 
רכים  באחת הדונתו כה, אלא אם תופסק כהונתו כל תקופת  למשךישמש בתפקידו חבר ועדה  4.9.5

 הבאות:
 ; ליו"ר הוועדה  עה בכתבהודידי נתו על פטר מכהוהוא הת (1)
 צר מלמלא את תפקידו מכל סיבה באופן קבוע;נבהוא  (2)
 ל דין או פושט רגל; פסו הוא נפטר, או הוכרז (3)
 יר. הוועדה ללא צידוק סבהוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של  (4)

 ות חבר אחר תחתיו.ה למנעדהוו אלה יהא רשאי יו"ר בקרות אחד ממקרים
 

ניהולן, ובלבד המלהן,    בותיה, ההזמנהת מועד ישייר אסדיעדה  ויו"ר   4.9.6 נין הדרוש בהן וסדר 
 ת בכל שלושה חודשים. ם אחשתתכנס לישיבה לא פחות מאשר פע

 
ה 4.9.7 וחברי  הארצית  המועצה  להחברי  רשאים  המנהל  בישיבות  וועד  נוכחים  הוועדות   לכיות 

 ים. פכמשקי  -ת ביקורת וכספים  ת ועדבולר
 

  ם; היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של היו"ר. עיהמצבי  לו ברוב קולותיתקבה  החלטות ועד 4.9.8
 טעונה אישור של הוועד המנהל.   החלטת ועדה 

 
פרוטועדה   4.9.9 ותנהל  מישיבותיה,  לוועד  וקול  ממנו  העתק  הוועדה  התעביר  יו"ר  דווח ימנהל. 

 משנה שלה. ה וועדותת הוועדה והמלצ  לוועד המנהל על
 

ועדות משנה בראשות אחד מחברי הוועדה  שםרשאית לעדה  ו 4.9.10 עבודתה להקים  ועדת  ייעול   .
 ו על פעילותה. ח לה אותה, והיא תדוושהקיממשנה תהיה כפופה ליו"ר הוועדה 

 
הא 4.9.11 אף  יו" מועל  זה,  בתקנון  הווע  MDRTר  ר  חבר  יהיה  לבישראל  למשידה  פנסיוני  ך טוח 

 ישראל. MDRTכיו"ר  תקופת כהונתו
 

ם מיום בקשתו למזכירות יו  14תוך  מועצה רשאי לבקש ולקבל את פרוטוקולי הועדות  חבר   4.9.12
 . בעמותה הועדות

 
 ה של חבר מוסד נבחרהפסקת כהונ 4.10

 
ת או בי  , ועדת תקנון,יקההאת  תחבר ועדת ביקורת, ועדחבר ועד מנהל,  נשיא,  של ה כהונתו   4.10.1

 ים הבאות:אחת הדרכסק לפני סיומה החוקי בופת, תלמשמעהדין 
 ; עצה מויו"ר ההוא התפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב ל (1)
 אופן קבוע;פקידו מכל סיבה בהוא נבצר מלמלא את ת (2)
 רגל; רז פסול דין או פושט וא נפטר, או הוכה (3)
 .הארצית מועצההרוב חברי החלטת  ידי-להוא הועבר מתפקידו ע (4)
 . 4.2.14אמור בסעיף חת נשיא יחול הדן הלעניי (5)
 

ועמד הנשיא, יתמנה לתפקיד המכאמור, למעט  ובה  או חר  נתפנה מקומו של חבר מוסד נבח 4.10.2
נבחרות לאותו  בבחי  כה למירב הקולותשז ולא  סד  יד במובלבד שאינו ממלא תפקו  ר,מוסד 
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ת  , מכל סיבה שהיא, תיבחר המועצה הארצי חר ממוסדות הלשכה. לא ניתן לבצע מינוי זהא
ינו ממלא תפקיד במוסד החבר שכהונתו פסקה, ובלבד שאאת חבר הלשכה שימלא את מקום 

ל א עד  הלשכה.  ממוסדות  החברים  מינויחר  רשאים  באותו  הנות  כזה  להמשיך רים  מוסד 
 ל ללא שינוי. עו לפ

 
רות להחלפתו בלבד בתוך כהונתו של נשיא הלשכה יתקיימו בחירות ישיסקת  של הפ  במקרה 4.10.3

ממועד    90 הנשייום  מקום  וממלא  הכהונה,  אז. הפסקת  עד  הנשיא  מקום  את  ימלא   א 
כשנותרו מ  הופסקה הכהונה  למועד  6-פחות  לפי תקנוןסיומ  חודשים  החוקי  יערכו    –זה    ה 

  קום הנשיא עד אז.את מימלא  כמתוכנן, ומ"מ הנשיאה שכרות מלאות בלבחי
 

  חת צית תופסק לפני סיומה החוקי באלמועצה האר  המחוזאו של נציג    מחוז  כהונתו של יו"ר   4.10.4
 הדרכים הבאות:

 . כתב לוועד המנהלמכהונתו על ידי הודעה ב הוא התפטר (1)
 בה באופן קבוע;ילא את תפקידו מכל סלממ הוא נבצר (2)
 ט רגל; א נפטר, או הוכרז פסול דין או פושהו (3)
 
 

תם  בידי ציבור חברי הלשכה, החלפ  של הלשכה, אשר אינם נבחרים   המוסדות האחריםחברי   4.10.5
 ו הם נבחרים.בה שהיא תתבצע באותו אופן במכל סי

 
 

 מנכ"ל הלשכה  4.11
 

ניהול מתאים שבומנגנ  הלשכה תקיים משרד 4.11.1 יעמוד  ון  להוציא   יול, אשר תפקידמנכ"ראשו 
 כה. דיניות מוסדות הלשמאל הפועל את 

 
 עילותו.ל ולו ייתן דין וחשבון על פידי הוועד המנההמנכ"ל ימונה ב 4.11.2

 
רש 4.11.3 תפקידו  ביצוע  המנכ"ללשם  למנואי  המנהל,  הוועד  באישור  של   ת,  עבודתם,  לסיים   או 

 בעלי תפקידים תחתיו. 
 

  םתחומים המתבקשיו בתילפעמחבריה, על    ית לפי דרישת מי ארצמועצה הווח לידמנכ"ל  ה 4.11.4
   חצי שנה.לכל הפחות אחת לעל ידם, 

 
 

עובד שכיר .  הועצהמנהל באישור המ  ועדמנה הות הבנות יקטוריון של החברת חברי הדירא 4.11.5
 . כצופה בלבד, אלא רקטור בחברות אלוכדיוכל לשמש הלשכה לא יל ש

 
 
 תימה בשם הלשכהח .5

 
החתימהורשמ 5.1 הכספים    שלחתימתו  ורק    אך:  י  ועדת  חתימחיביו"ר  עם  המנכ"ל,  ד  של  או ה 

או    או  הנשיא, הנשיא  חיו מ"מ  בצירוף  הארצית,  המועצה  הלשכ"ר  של  הרשמית   ה, ותמתה 
כל צרוף חתימות   בכל התחייבות כספית או חוזית.ובמיוחד  ,  ה לכל דבר וענייןיחייבו את הלשכ

 א. התחייבות שהיכל יחייב את הלשכה ב אחר לא
 

יעדרו תום במקומו בהיו"ר ועדת הכספים לחסגן    א רשאיום יהתספים לחמיו"ר ועדת הכר  בצנ     5.2
 צרותו. או בנב

 
ומתן        5.3 משא  שהלשכהכל  בחוזה  התקשרות  החברות  לקראת  ו/או   ,אליה  הקשורות  או  לו  צד 

של יו"ר ועדת כספים טרם   כה, חייב באישור מראשלשות על הכספי  רות בעלת השלכותהתקש
 תחילת ניהולו. 

 
 
 פירוק .6
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פירוק הלשכה תתקבל במהח 6.1 על  זו, ברוב    ונס למטרהתכשועצה הארצית באסיפה מיוחדת  לטה 
   .4.2.14משתתפים באסיפה שתכונס בהתאם לסעיף ן המבי 2/3ל לפחות ש
 

 הול הפירוק. דת פירוק לשם ניה תמנה ועהמועצ 6.2
 

שנפפ 6.3 ולאחר  הלשכה  צי רורקה  מוסד  לידי  אלה  יועברו  נכסים,  נשארו  במלואם  חובותיה  בורי עו 
 נסה, ולא יחולקו בין חבריה. הכ מסדת ( לפקו2)9, כמשמעותו בסעיף אחר, בעל מטרות דומות

 
 
 הוראות שונות  .7

 
ה ורצת הנאה בכל  ת רווחים או טוביה, וחלוקק למטרותאך ור  נכסי הלשכה והכנסותיה משמשים 7.1

 , אסורה.עובדיה או שהיא, בין חבריה
  

 
 
 לתי נפרד מתקנון זה מצורף כחלק ב נוהל בחירות למוסדות הלשכה -
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 שכההלנוהל בחירות למוסדות  
 
 

 ללי כ .1
 
 

 בנוהל זה:  1.1
 

המחוזותהנשיא   ציים" וסדות הארהמ ראש  יושבי  ועדת וחבריהם  לשכה,   ,
 . עתלמשמובית הדין  ,תקנוןועדת דת האתיקה, ועהביקורת, 

 
 .הארציים הבחירות למוסדות   "הבחירות"

 
 ל זכות הצבעה בבחירות כמפורט בנוהל זה.מי שהינו בע   ""בוחר

 
  , או בכל דרך םמסרוניטרוני,  אלק אר  דוהפצת הודעה בדרך   "פרסום" 

 ועדת הבחירות המרכזית.  אחרת עליה תחליט
 

 ת. רט את שיטת הבחירוזה מפ נוהל 1.2
 

יע 1.3 כל  הבחירות  ה  ם.שני  4רכו  במועד  יהיה  המועצה  יבחירות  שתקבע  אחד  לאחר   ארציתהום 
תום מימים    30-יאוחר מ  קבלת המלצת הוועד המנהל. יום הבחירות יהיה ביום חול, החל לא

 ה. ות הקודמות למוסדות הלשכשנים ממועד הבחיר ארבע
 

 ההדדי.ד וקרטיה והכבובהתאם לערכי הדמוחשאיות, ויתנהלו וניות הבחירות יהיו שווי 1.4
 

תחום כאשר כל בעל זכות הצבעה יוכל לממש את זכותו ב,  מחוזותמו לפי חלוקה לית יתקיהבחירו 1.5
  ם בלבד. בו הוא רשו וזהמח

 
יעשמ 1.6 הבחירות  הוצימון  למעט  הלשכה,  מתקציב  תעמולה  מנהליואות  ה  והוצאות  שיוציאו ת 

 ונם. שבעל ח ,ם עצמםהמועמדי
 
 

 מרכזית העדת הבחירות ו  .2
 

 : לפי החלוקה הבאה שים לפני יום הבחירות תמונה ועדת בחירות, לפחות שישה חוד 2.1
יעמוד  בראש (1) ח  הוועדה  עועו"ד  לשכת  שתמנה  על-רכייצוני  בישראל  בקשת -הדין  פי 

 ים בבחירות.למי מן המתמודד או עקיף ללשכה או ר ישירקש שאין לו הנשיא,
  . ין חבריהמב ,ה הארציתשתיבחר המועצמכל מחוז יג אחד נצ (2)
 ה. ל הלשכ היועץ המשפטי ש (3)

 
 ד ממוסדות הלשכה. ירות לא יתמודדו על תפקיד כלשהו במוסחברי ועדת הבח 2.2

 
הדרוש בהן וסדר    יןן, המנההזמנה לה,  הועדה  תבואת מועד ישי  וקבע בעצמי  ועדת הבחירותיו"ר   2.3

 ניהולן. 
 

ברי רוב ח ת  מדיום, תכריע עה על סדר השיעל  רי הועדה בכל נושאבין חב בכל מקרה של מחלוקת   2.4
 .  קול נוסףיהא לו  אשר יכריע יו"ר הועדה תפו בדיון ובמקרה של שיוויון תהשהועדה ש

 
העמו 2.5 אועובד  הלשכהתה  המנכ"ל  ימנה  ישמש  תו  הוועדה  ,  מישיבפרוטוינהל  ומזכיר  ותיה, קול 

ה חברי  כל  יחתמו  כראיוועדעליו  בה  האמור  לאמיתות  הה  כאיש  וישמש  למזכירותה,    קשר 
 ל עניין נדרש. לשכה בכה

 
 ועדת הבחירות תנהל ותפקח על הבחירות. תפקידי ועדת הבחירות וסמכויותיה יהיו: 2.6

 ; רות, בהתאם לתקנון זההוגן, נאות ותקין של הבחי הליךחת הבט ( 1)
 קנון זה; ורט בתו מפירות, ככל שקיים עניין שאינסדרי הבח קביעת ( 2)
 ירות; בחדויק להליך הת לוח הזמנים המקביע ( 3)
 חלוקת או עניין שיתעוררו במהלך הליך הבחירות;מ להכריע בכל ( 4)
 זה במקרה הצורך. בחירות לפרש תקנון  ( 5)
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ן זה, ראות תקנוו בניגוד להושיפעל  סנקציות על מתמודדים  הבחירות תהא מוסמכת להטיל  ועדת 2.7
רות, ולרבות חידעת ועדת הב  לנה על פי שיקול. סנקציות אלה תוטרותבחיאו להנחיות ועדת ה

 ת קנס כספי, ופסילת מתמודד.ודד, הטלמהרת מתהז
 

לא 2.8 המוחלט,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהיה  הבחירות  בכל ועדת  טכניים  פגמים  תיקון   שר 
בי משל חד  ות, להאריך מועדים בכל אעדי הבחירלשנות את מו  ך אחר, טופס, הצהרה, או מסמ

ובכלל מוע  הבחירות,  להאריך  תזה,  להשלמת  להגשת  נאדים  בקשר  זכ  תמועמדוים  ות  ו/או 
 להיבחר. 

 
מ 2.9 וזאת  ערעור,  עליהן  יהיה  ולא  סופיות  הינן  המרכזית  הבחירות  ועדת  לגרוע  החלטות  בלי 

 פט.בית משביחס לאפשרות לפנות למהוראות כל דין 
 

 וחריםבפר הס .3
 

הבחירות   3.1 על  המרכזיתועדת  לה  שיימסר  מידע  בסיס  על  הבוחרים,  ספר  את  מזכירות    תכין  ידי 
 של הלשכה.  ריםשכה מתוך פנקס החבהל

 
בע ה. המועד הקוהלשכ  מוסדות לבחור ולהיבחר ליכלול את פרטי כל בעלי הזכות    ספר הבוחרים 3.2

זכותו לבחו  לקביעת  חבר  הינ ר  של  חוולהיבחר  שישה  חבר שדו  לבחירות.  שנקבע  היום  לפני  ים 
יוכל להצב לא  זה  נרשם בפנקס החברים לאחר מועד  ולא  ששמו  יוכל להעמיד עצמו יע בבחירות 

 ירה למוסדות הלשכה. לבח
 

  של שמות המשפחה   ב-פי סדר הא-על  –  החלוקה, ובתוך  חוזמהבוחרים יסודר בחלוקה על פי    ספר 3.3
זכו בעלי  כלת  של  עבור  זכות    חוזמ  ההצבעה.  בעלי  פרטי  את  הכולל  נפרד  בוחרים  ספר  יופק 

 . מחוזבהבחירה הרשומים 
 

ן, מע  שפחה, שם פרטי,  חרים הפרטים הבאים: שם מהבופר  ר כל בעל זכות בחירה יופיעו בסעבו 3.4
הרשום   יפהמעודכנים ביותר על   יםעל פי הנתונ  , הכלמחוזיושיוך  א"ל ,  דו,  יסלולאר  מספרי טלפון

 שמנהלת הלשכה בהתאם לתקנון זה. בפנקס החברים
 

 30רי הלשכה בתוך  ון חבאת ספר הבוחרים לעיבאתר הלשכה  ועדת הבחירות המרכזית תפרסם   3.5
מישי על  בתהימים  לחברים  ותודיע  לעיין    הראשונה,  ולה האפשרות  עבו  הפרטגיש  על  ים רעור 

 ת שמו של חבר. פעהו-או על אי המופיעים בו,
 

באתר    ימים מיום פרסום ספר הבוחרים  30בחירות המרכזית בתוך  כאמור יוגש לוועדת ה  רערעו 3.6
והסופיהלשכה הבלעדית  הסמכות  תהיה  ולה  לדון,  ולע  ת  שיוגשו  בסבערעורים  שינויים  ר פרוך 

 ת הצורך.הבוחרים במיד
 

שיוגשו,בערע  הכרעתהלאחר   3.7 הבחי  ורים  ועדת  המרכזיתתאשר  הסופי,   את  רות  הבוחרים  ספר 
יהיו  לו זה לא  ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את ספר הבוחרים מן מועד  עוד שינויים בספר. 

 הערעורים. להגשת ימים מהמועד האחרון  30הסופי בתוך 
 

הבוחר 3.8 זמין,  ספר  יהיה  האלקטרונבים  לשימיתצורתו  המ,  בבחירוש  שמועמדותם ועמדים  ות 
ו עותק  שם תעמולת הבחירות. המקבל לידית לא זורה מאובטחת  בצו,  ידםפקבהתאם לת  שרהאו

טיות, וכי הוא  מהספר יחתום על הצהרה כי ידוע לו שהספר כולל מידע המוגן על פי דיני הגנת הפר
י שלא  בספרמתחייב  הכלול  עשה  ובמידע  שימוש    הבוחרים  כל  שלאהשבו  למטרות    נועד  וא 

שימרותבחיה כל  שק.  חבר  של  בפיבוש  הבוחרים,  ספר  את  המופיעטרל  או  ים  כולם  בספר,  ים 
להבחירותלמטרות  חלקם, שלא   ובין  הליך הבחירות,  בין במהלך  הליכי הבחירות, ,   סיום  אחר 

 והמשתמע מכך.   יות על כל הנובעווה פגיעה בפרטיה
אשרמועמדי )יו"לתמודדים  מת  ם  מחוזי  וחבריפקיד  מחוז  את  מחוז(ה  ר  לקבל  ר פס  רשאים 

 בלבד חוז של חברי המ הבוחרים
 

 הארצית  ולנציגיו למועצההמחוז רות ליו"ר יבח .4
 

 ו היזכו במירב הקולות יש  המועמדים  היו בחירות אישיות ישירות.י   מחוזייםהבחירות למוסדות ה 4.1
ה הלמועצה  מחוזנציגי  כמספר  ה,  שזכאי  כוועד  ל  מחוזנציגים  וישמשו  למועצה,  . מחוזהשלוח 
 חבר בועד המנהלש כישמ, אשר  יו"ר המחוזירה כבחללהעמיד עצמו  רשאי    המחוז למועצהמועמד  

טית  מ טוצורף אויו"ר המחוז ילמד שנבחר  המוע  .אישית ישירה על ידי חברי המחוזבחירה  בחר ביו
מועצה.   יו"ר    כחבר  האמור,  אף  שתי    זמחועל  בתפקידו  לרצ  כהונותששימש  יוכל  לא  הן כופות 

    .ה נוספת באותו תפקידרצופ ונהכה
 

לפנ   90לפחות   4.2 הבחירו  יימים  המרכיום  הבחירות  ועדת  תפרסם  הת  על  זית  לבוחרים  ודעה 
 עצה הארצית.למו ההתאמובבו הם רשומים  מחוזהאפשרות להגיש מועמדותם ליו"ר ה
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ה  סףנו 4.3 יו"ר  כל  וזמחעל  בו  שומיהר  מחוז,  זכ  חברים  100ם  יהיה  אחד  ומעלה  נציג  לשלוח  אי 
חברים יוכל לשלוח    159בו  שרשומים  מחוז  ,  )לשם דוגמאחברים    100ת עבור כל  למועצה הארצי

  (. מחוזד בלבד בנוסף ליו"ר ה נציג אח
 

מ  הגשת 4.4 יאוחר  לא  תיעשה  הבחירות    90-מועמדות  ועדת  הבחירות.  יום  לפני  אם  תימים  בדוק 
בההבקש עומדות  שהוגשו  נוראות  הלשות  ותקנון  זה  ותחליט  והל  את  כה,  לפסול  או  לאשר  אם 

עד  ו וזאת  שה שלופס הבקלתקן כל ליקוי שנפל בט  הורות למועמדם לכך, או להמועמדות בהתא
יה תהתה  טהחלו  קבלתן  עם  דתפרסם את החלטותיה מימועד שייקבע על ידה. הוועדה  ם  ימי 7  -ל

 סופית.
 

שאהמועמדי 4.5 לם  רשאים  שפרסם  ושרו  פרסום  מיום  החל  בחירות  המועמדים תעמולת  מות 
 אות נוהל זה בדבר התעמולה המותרת.ת בהתאם להורסופיים, וזאה

 
 

 ן  יקורת, ועדת האתיקה ובית הד, ועדת הבין נו ועדת תקלנשיא הלשכה,  בחירות .5
 

יהיו  תוסדומלהבחירות   5.1 ישירות  הארציים  אישיות  הקולות ועמדים  המ  . בחירות  במירב  שיזכו 
 תאם למפורט להלן. רו למוסדות אלה, בהיים הם שייבחמוסדות הארצבבחירות לכל אחד מה

 
ו  90לפחות   5.2 תפרסם  הבחירות  יום  לפני  המימים  הבחירות  על    רכזיתעדת  לבוחרים  הודעה 

 ם.למוסדות הארציי ישירהלבחירה ם מדותת להגיש מועשרופהא
 

זית בקשת  בחירות המרכדת היגיש לווע  ,על פי תקנון זהלתפקיד  להתמודד  המעוניין  תה  עמו  רחב 5.3
זהמוע לצורך  שתכין  טופס  גבי  על  מהמדות  לאיזה  ירשום  ובו  הארציים,  מעוניין    מוסדות  הוא 

 להתמודד. 
 

     בד.בל אחדלמוסד ארצי ודד יכול להתמ חבר עמותה 5.4
 

 אחריו. ותו תפקיד בתקופת הכהונה הבאה מידלאו ועמדותמ יוצא לא יגישהנשיא הלשכה  5.5
 

להגיש    לא 5.6 ממוסיוכל  במוסד  כלשהו  בתפקיד  שימש  שלא  מי  לנשיאות  מועמדות  דות  בקשת 
זה הלשכה   בתקנון  במהלך  פחלחת  אנה  כהו  במשך   כהגדרתם  עשר  שניות  ות  קודמה  השניםם 

תומה של  ימת תמיכה חיצרף לה רש  אותלנשיקשת מועמדות  בוחר שהגיש ב.  להגשת המועמדות
 לנשיאות.  שני מועמדיםלא ימליץ על יותר מאשר  ממליץין חברי הלשכה. בליצים מממ 100

וסד  ד במיפקבתודשים ח 36 ,ותהפח לכל ,שךתמת שמלאה אחה ו שלמהונה תקופת כ - נהכהו)
 (לשכהת הממוסדו

 
לאקשב 5.7 תוגש  מועמדות  מ  ת  יום  60-יאוחר  לפני  ה  ימים  ועדת  מירות  בחיהבחירות.  ד  תתכנס 

בהוראות  זה    בחלוף מועד עומדות  הוועדה תבדוק אם המועמדויות שהוגשו  דיון בבקשות.  לשם 
זה   אנוהל  לפסול  או  לאשר  אם  ותחליט  הלשכה,  לועמדהמת  ותקנון  בהתאם  החלטות כות  ך. 

 ורסמו מיד עם קבלתן. ן יפנן סופיות, וההידה הווע
 

יש לשם ביצוע תיקונים. עשתה כן  למג  זיר את הבקשהלהחהבחירות    עדתף האמור, רשאית ועל א 5.8
 ותתתכנס ותכריע בבקשועדת הבחירות    ימים.  7רשאי המבקש להגישה מחדש מתוקנת בתוך    –
 עם קבלתן.ותיה הסופיות מיד לטתפרסם את החימים נוספים, ו 7נות בתוך מתוקה

 
חירות, תפרסם ועדת בם לפני יום הימי 45-מ , ולא יאוחרנותנים בבקשות המתוקאחר סיום הדיול 5.9

 המוסדות הארציים.את רשימת המועמדים הסופיים לבחירות לכל אחד מ הבחירות 
 

או נמוך ממספר   והה סופית, שושמועמדותם אושר  רצי מסוים,סד אמול  היה מספר המתמודדים 5.10
זהח תקנון  לפי  במוסד  הבחירות  –ה  ברים  ועדת  ש  על  תכריז  שנהמתמודדים  כמי  חרו באושרו 

ן הסר ספק יובהר לתפקידים אלה. למערשמית לכהן כחברי המוסד המסוים, ולא יתקיימו בחירות 
 עדבהרכב חסר  ד  יתפקד המוס  –ר חברי המוסד  פרו קטן ממסשאושם  דיכי אם היה מספר המועמ

 . הקרובה הבישיבתרצית ידי המועצה אמת החברים על להשל
 

כמי שנבחר רשמית לכהן בתפקיד, יו ועדת הבחירות  תכריז על  –ה  ה מועמד יחיד לנשיא הלשכ הי 5.11
 שכה. הלשיא ות לנבחירו ימולא יתקי

 
 

תעמה 5.12 לפרסם  רשאים  סופית  שאושרו  החבחירת  ולמתמודדים  מיוםות  הרשימות  ל    פרסום 
 .תוהל זה בדבר התעמולה המותרנת בהתאם להוראות ות, וזאהסופי
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 לת בחירות עמו ת .6
 

מולת וחרים תע ופית לפי נוהל זה, רשאים להפיץ לבבבחירות שמועמדותם אושרה סהמתמודדים   6.1
מתן תוך  ארץ,  ובדרך  בהגינות  ייעשו  הבחירות  תעמולת  פרסומי  מטעמם.  לכבו כ  בחירות  ל ד 

 . מודדיםהמת
 

חומר   6.2 והפצתהתעמולהכנת  הה  במימון  ייעשו  האמור,  מ ו  חרף  בלבד.  ועדרתמודדים  ת שאית 
במלאפהבחירות   בחירות  תעמולת  פרסום  במדושר  הלשכה,  של  הרשמי  עיתונה  שיהא סגרת  ר 

במ בפרסום  המתמודדים.  לכל  שוויונית  חשיפה  אפשרות  מתן  תוך  כך,  לשם  במיוחד  ן תועייועד 
אינו ופית לפסול פרסום תעמולה ש ססמכות מכריעה ו  בחירותה תהא לוועדת הל הלשכשמי שהר

 . ראוי
 

לשכה רים לשם יצירת קשר אישי עם חברי העשות שימוש בפרטי ספר הבוחדים רשאים לודהמתמ 6.3
יה  לפ הכפוף לחתימתם על הצהרוב  רך קידום מועמדותם, על חשבונם, בכפוף לאמור בנוהל זהלצו

 .ירות בלבדטרת הבחרק למ ישמשימסר להם  אשרדע ל המיכ
 

ולה, לרבות קבלת  כה לשם התעמלשבמשאבי ה וש כלשהו  דדים אינם רשאים לעשות שימוהמתמ 6.4
 וכיו"ב. די הלשכה, שימוש בשירותי המזכירותסיוע מעוב

 
 

 סדר ההצבעה ביום הבחירות  .7
 

רשאית להחליט ארצית  עצה ההמו  . ןהלההצבעה תתבצע בקלפיות בהתאם להוראות המפורטות ל 7.1
ביצוע ההצבעל  אלקטרוע  באמצעים  זה  נה  ובמקרה  ת  א  זית המרכהבחירות    ועדת  תתאיםיים, 

בנוהל בחהאמו זר  לניהול ההצבעה יפורסמו  ואלקטרוניים  ה  לאמצעיםה  ירות  כללים מתאימים 
על ותפקח  זה  נוהל  הוראות  ברוח  הקולות  שהבחי  וספירת  ובלבד  חשאיות יישאת  רוביצועם,  רו 

 שוויוניות. ו
 

 תחירועם ועדת הב  בהתייעצותהחלטת מנכ"ל    ארץ עפ"יי הבברחמקומות שונים  לפיות יוצבו בהק 7.2
וסגירת הקלפיות ייקבעו על ידי ועדת הבחירות . מועדי פתיחת  לותייעתועלת ושיקולי  פעלת  תוך ה

 המרכזית.
 

להכנת 7.3 ידאג  הלשכה  מודפסים,גיל  מנכ"ל  הצבעה  טל  ע   יונות  ופי  שתכין  הבחירות ופס  עדת 
שמוהמ עם  )להלרכזית,  המתמודדים  ל  גיליונות" :ן ת  ישתמ"מחוז ההצבעה  בהם  ורק  שו (, 

הבעת    מצביעיםה ליו"ר  למו  מחוזההצבעה  לנוחות ולנציגיו  יוצגו  ההצבעה  בתא  הארצית.  עצה 
 המצביעים פירוט שמות המתמודדים.

 
ים למוסדות הארצי  המועמדיםשמות  מודפסים עם  בעה  הצת  גיליונו  ה ידאג להכנתמנכ"ל הלשכ 7.4

"גיליו לנ)להלן:  ההצבעה  ישתמשו  ות  בהם  ורק  הארציים"(,  בעהמצבמוסדות  ההיעים  בעה צת 
יוצ   למוסדות הארציים. גו לנוחות המצביעים פירוט שמות המתמודדים לכל אחד בתא ההצבעה 

 מהמוסדות הארציים.
 

מגיליונות פס של כל אחד ודמעבר לצד המ מיוחדת משלהתמת חוע תטבי מחוזיתת הועדת הבחירו 7.5
להנח  ,ההצבעה  וע בהתאם  המרכזית.  יות  הבחירות  ו  דת  עם ב  זיתחומה  הבחירותעדת  יו"ר  יחד 

ייספמז הוועדה  את  כיר  בפרוטוקול  וירשמו  החותמת,  בהם  שהוטבעה  ההצבעה,  גיליונות  את  רו 
 המספר.

 
הב 7.6 ביותהיה  ,  יתוזהמחחירות  ועדת  הקלפי  היועדת  הבחירות.  יותרם  פחות  ו  אחת קמ   או  לפי 

ועדת הבחירו,  מחוזב יו"ר  הימנה  וח  רכזית מת  לפיברי  נוספות  מ  עדות קלפי   ביןהצורך, שאינם 
 המתמודדים בבחירות, וינחה אותם בתפקידם. 

 
ות יעים בין הקלפייחולקו המצבחת,  א  פיבו הוצבו יותר מקל  מחוזעל מנת למנוע הצבעה כפולה ב  7.7

לפי עלם שבם של המצביעיומקום מו  משפחתם  תב של שמו-סדר הא  השונות  פר ע בספי המופי   , 
 ה. י שלא נועד להצביע בבקלפרים. בוחר לא יוכל להצביע בוחה

 
הב  7.8 ועדת  המנכ"להמחוזית חירות  יו"ר  באחריות  להתקנת    ,  ידאג  ידו,  על  שהוסמך  מי  ר חדאו 

 על הכללים הבאים:  שמירה קפדנית , תוךקבעה במקום שייהצבע
 

בנפ 7.8.1 ימוקם  ההצבעה  ההצבעהבחדר  תא  יבטי  רד  הצאשר  ולרבות  בדרבעה  ח  חשאית  ך 
 ית אחר.לפרגוד או וילון או אמצעי הפרדה ויזואקנת באמצעות הת

 
שולח  7.8.2 יוצב  ההצבעה  בתא  מלאה.  בחשאיות  להצביע  יוכל  מצביע  כל  כי  סא כ  ן,יובטח 

 ע. ושו של כל מצביעיפרון לשימו
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ההצב 7.8.3 ורק  בחדר  אך  יימצאו  והמשקיפעה  הקלפי  ועדת  הרשיחברי  מטעם  מות.  ים 
 לט. בהח ם אחרים בחדר ההצבעה אסורהברישל חותם נוכח

 
יחתמו 7.8.4 הקלפי  פתיחת  לפני  שעה  אחד   חצי  כל  על  הקלפי  ועדת  חברי  מבין  שניים 

 מגיליונות ההצבעה. 
 

 טים הבאים: ועדת הקלפי הפררוטוקול של ו בפשמירלפני פתיחת הקלפי  7.9
 וחבריה. יו"ר ועדת הקלפי  שם (1)
 ם.סרו לרשותהצבעה אשר נממספר גיליונות ה (2)
 הצבעה. לת הויקת של פתיחת הקלפי, והתח המדשעה ה (3)
 כל מקרה מיוחד. (4)

 
 הקלפי יצביעו ראשונים מיד עם פתיחת הקלפי.  כל חברי ועדת 7.10

 
 רי הועדה. ן חבבים יו"ר ועדת הקלפי יחלק את התפקידי 7.11

 
ידאל  ,ההצבעה  סדר 7.12 או  אמחוזית  נית,  קטרונית  דיהיה  ,  רציתאו  שתיבחרבכל  בה וב  ,רך    צורה 

 שם ייעול הבחירותלבהתיעצות עם מנכ"ל הלשכה  ת המרכזית  חירוועדת הבעפ"י החלטה    ,בחרת
 ן:קמכדל כללים הבאים ב בהתאם לצורת הבחירות שתיבחרהתחשבות  תוךו

 
ועדת הקלפי אם שר ההצבעה תבדושל המצביע לחד  ד עם כניסתומי 7.12.1 מו מופיע בספר  ק 

 הבוחרים. 
 

יזכ 7.12.2 מצביע  עצמל  את  בפהה  ועדתו  זהו  ני  תעודת  הצגת  ע"י  אוהקלפי  נהיגה   ת  רישיון 
 בלבד. 

 
תמ 7.12.3 הקלפי  עצמוועדת  למצביע שזיהה  הצבעה    סור  גיליון  וגיליון הצבעה    מחוזלכנדרש 

חתומיכ  צייםארה  למוסדות חברשהם  שני  בידי  הקלפי,ם  ועדת  המצביע    י  ומעטפה. 
 רים. פר הבוחו בסשמ ה בחתימה לידאשר דבר קבלת הגיליונות והמעטפי
 

 בגיליונות ההצבעה כדלקמן:  צבעה ויסמןמצביע ייכנס לתא ההה 7.12.4
ה  (1) לבגיליון  ה  –  מחוזהצבעה  שם  כנציג  את  בוחר   הוא  בו   מחוז המועמד  

 . רציתהאה למועצ
בו שם  את    –הארציים  צבעה למוסדות  ה בגיליון ה (2) לנשיא   בוחרהוא    המועמד 

 ם האחריהארציים  דות  המוסד מל אחים לכמועמדשמות של    כמו כן  ;  הלשכה 
 פורט בטופס ההצבעה. כפי שי

 
גיליונ 7.12.5 את  המצביע  יקפל  הסימון  תום  ויכנעם  שבידיו  ההצבעה  למעטפה ות  אחת יסם   ,

 .הארציות ניה לבחירותוהש ותזימחוהלבחירות 
 

פי. לחברי ועדת הקל  ותהסגור  ותויציג את המעטפשולחן ועדת הקלפי  ביע יחזור אל  המצ 7.12.6
הבוחריםעדה  הווברי  ח בספר  שמו  את  והמצביע  יסמנו  שהצביע,  ישלשל   כמי 

 .ולתיבת הקלפי הארצית  וזיתמחה לתיבת הקלפי ות המעטפ
 

גיליון הבמקרה   7.12.7 חרת,  א        סיבה  סימון או מכל  בף בשל טעות  נוס  עהצבשהמצביע יבקש 
 קמן: כדל נהגפי תת הקל על פני כל גיליון ההצבעה, וועד xמן סימן יהיה עליו לס

 בעפרון אדום את המילה "מבוטל".  ליון ההצבעהדפס של גיתרשום מעברו הבלתי מו (1)
 יונות מבוטלים.ר את הגיליון במעטפה נפרדת שיועדה לגיל תשמו (2)
 חדש.   יליון הצבעהיע גצבלמתמסור  (3)
 יע. קול, כולל שם המצבהמקרה בפרוטו תציין את (4)
 

וע 7.13 ידי  על  ופורסמה  מראש  שנקבעה  הבבשעה  הקלפי  יתהמרכזת  חירודת  סגירת  יורשו כשעת   ,
ל וינעל,  בעה כל הממתינים באותה שעה בתור בחוץתוך חדר ההצלהיכנס  ייסגר  , חדר ההצבעה 

 יע. אפשרות להצבתן הינת  ם שהורשו להיכנסולכל החברי
 

א תינתן באף מקרה מכל סיבה שהיא, האפשרות  נס לחדר ההצבעה, לם שהורשו להיכלחברי  פרט 7.14
 . נקבעה כשעת סגירת הקלפיה שאחרי השע יעלהצב

 
הצבעתו 7.15 תום  ה  עם  אחרון  תישל  לעיל  כאמור  הגמר  שעת  לאחר  בחדר מצביעים  הקלפי.  סגר 

ועדת הקלפי יו"ר    מודדות.  הרשימות המתטעם  מ  יםת הקלפי והמשקיפההצבעה יישארו רק ועד
ללא שימוש, ירכם את רשימת המצבייס את  ול  ם בפרוטוקשועים, יספור את הגיליונות שנשארו 

 הקלפי.  ל חברי ועדתרוטוקול יחד על כהפרטים ויחתום על הפ
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 ספירת הקולות  .8
 

לפי,  עדות קמספר ו  זבמחוו  הי.  בהתאמההמחוזית  ידי ועדת הבחירות  -ת תתבצע על ספירת הקולו 8.1
ספר הבוחרים  דה,וקול הוועוטבצירוף פר  המחוזית ר ועדת הבחירות ת תיבת הקלפי ליו"יעבירו א

 מסמך אחר שנותר אצל הוועדה. נותרו, וכל טפות וגיליונות ששבידה, מע
 

מספר  ת  ספור אשהצביעו, ת  חריםבוה   תבדוק בספר הבוחרים את שמות  המחוזיתחירות  ועדת הב 8.2
המיוה וגיליונות  אצל  שנשארו  ותרים  שהודפסו,  המיותרים  הגיליונות  וכן  הקלפי,  שה  תעעדת 

 תאמת הנתונים הכללית. וה השוואה
 

תחל 8.3 הקולות  קבל  ספירת  עם  הבחירות  מיד  ועדת  אצל  הקלפיות  הספירה   .המחוזיתת  בחדר 
  ות.יאנשל מועמדכל שקיף אחד ל מ זיתהמחו ירותהבח דת ועיימצאו אך ורק חברי 

 
  של   הקלפי.  הארציות  לבחירות  והאחר    תווזיחמה  ירותלבח  דהאח  אתר  בכל  קלפיות  ישת  וצבוי 8.4

 הקלפי  תפתח  ושם המרכזית הבחירות ועדת לידי ולהונע סגורה כשהיא תועבר הארציות חירותהב
כן   בעשותו  .  מחוזל  של הבחירות  ייפתח את הקלפ  המחוזית  הבחירותיו"ר ועדת  .  הקולות  ספרווי
מן בחותמת  סושההצבעה בו נעשתה כדין ואינו פסול. גיליון שאינו מ  גיליון לוודאן ו חן כל גיליויב

. חבר ועדה ייפסל  –מהמותר  יותר שמות    ן בוימס  פי, או שהמצביעושתי חתימות של ועדת הקל 
הגשנ מספר  את  ימנה  היי  הגיליונות  מספר  ואת  סוג,  מכל  הכשרים  מכל  ליונות  סוג. פסולים 

 עדת הבחירות המרכזית. כין לשם כך ושת ירשמו בדפיםפרים יהמס
 

הגיליונות 8.5 ספירת  סיום  ספירת,  לאחר  בהם.    תחל  שסומנו  ההקולות  לבחירכל   ות גיליונות 
. הבחירות הארציות  בוועדתחירות הארציות  בוכל הגיליונות ל    וזיתמחהבועדת הקלפי      יתוזמחה

מנו בו. חבר ועדה שני ירשום את  הקולות שסות  א אן אחר גיליון ויקרור גיליועדה אחד יעבחבר ו
ספ בדפי  הקולות  ומספר  כך  לשם  שתכין  המרכזירה  הבחירות  ק עדת  עבור  אחד   ות ולית, 

סדות הארציים, וזאת לפי רות למולות המצביעים בבחיושני עבור קולמחוז  ות  ביעים בבחירהמצ
קו אלכסוני על  הגיליון ב  מןהצבעה יסוקריאת כל גיליון    . עם תוםת המתמודדיםב של שמו-סדר א

 ר.מנת לאשר כי גיליון זה כבר נבדק ונספ
 

ל 8.6 הקולות  ספספירת  תום  עד  תופסק  גא  כל  מידנות  יוילירת  הספירה  ההצבעה.  תום  תסכם   עם 
בדפי הספיר  את  וזיתמחהחירות  ועדת הב ותרשום אותן  יתוצאות הספירה  וחבריה  על  ה,  חתמו 

ה משני  הספירה  אלהו  סוגים.דפי  יראות  ביחס  ו  חולו  שלפעולפן  לאוגם   הבחירות   ועדת  תה 
 . מרכזיתה

 
י מועמדים או יותר, ויון קולות בין שנתגלה שו  זמחוות בהצבעה לספירת הקול  צאות תוש  במקרה 8.7

–ון גם בספירה החוזרת  ת. יצא שוויעשה ספירה חוזריהקולות, ת  ואין הכרעה מי זכה  במרבית 
 ניהם שוויון שהיה בישני המועמדים  חס ל יב  ,שאיתח  ההצבעד הבחירות  עימים ממו  3  תוךתערך  

לגבי זהות כריע  תאית זו  הצבעה חש. תוצאת  בלבד  נבחרודים אשר  מעהמועל ידי    ,במספר הקולות
אות הסיבוב הראשון לפי סדר  אות אלה תוצתוצ  עלו  וסדר הנציגים הבאים אחריו, ויתווספ  היו"ר

  כו המועמדים.ם זבהית הקולות רבמ
 

ועדת הבחירות   ריו"ו מחוזה את תוצאות הבחירות למוסדותירשום  וזיתמחהחירות יו"ר ועדת הב 8.8
הבח  מרכזיתה תוצאות  את  הארציים  ירשום  למוסדות  ובצירות  בפרוטוקול,  מפורטת  ר יתורה 

 . וקולהפרוטם את רו בחתימתאשהוועדה י חברי
 

 . ההלשכון עיתבויפרסמן  במחוזירות יז על תוצאות הבחיכר  וזיתמחההבחירות  ועדת יו"ר 8.9
 

ת את פרוטוקול תוצאובסריקה בדוא"ל לוועדת הבחירות המרכזית    יו"ר הוועדה ישלח בפקס או 8.10
יעביר כן  כמו  כה  דילי  הבחירות.  גיליונות  את  אתל  סוג,  לפי  מופרדים  הספירה   ההצבעה,  דפי 

הסוגים,  החתומ משני  הבוחים  ספרי  הפרוטוקואת  את  מסמרים,  וכל  את  לים  ששימש  אחר  ך 
. הובלת המסמכים תתבצע בצורה מחוזאת ה  ם הבחירות, בצירוף הקלפיות ששימשוביודה  הווע

 ת.ליט ועדת הבחירות המרכזיטוחה בדרך שתחב
 

לפונית מול , ותוודא טמחוזותהירות בכל  ית תקבל לידיה את תוצאות הבחחירות המרכזת הבעדו 8.11
 . המופיעות בהןות את נכונות התוצא מחוזיות ת הו"ר ועדות הבחירוי

 
 מחוזות י ההם נציגהנבחרים, ומי    מחוזותכזית תסכם ותרשום מי הם יו"ר הועדת הבחירות המר 8.12

 עצה הארצית. למו יםחרהנב
 

ם, תרשום ם מכל הסניפית למוסדות הארצייבחירואת תוצאות ה  ועדת הבחירות המרכזית תסכם 8.13
 בריה יחתמו על דף הספירה.וח דף ספירה שתכין לשם כך,ות הספירה באת תוצא

 
 קולות המצביעים בבחירות לנשיא הלשכה:  בסיכום 8.14
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ד כנשיא  יירשם המועמ  –ם  עיביהמצמקולות    40%-בלמעלה מ  יאלנשאחד  זכה מועמד   8.14.1
 הלשכה הנבחר. 

 
חירות  יים סיבוב שני בביתק  –צביעים  מקולות המ  40%-מ   למעלהב  מועמד אף    הזכלא   8.14.2

הבחירות    ות. ועדתשזכו למירב הקול  המועמדיםני  שהלשכה ובו ישתתפו רק    לנשיא
 בחירות.קיום הסיבוב השני ב וצורת המרכזית תודיע על מועד

 
הבסיכ 8.15 קולות  לוועדתבבח  יםיעמצבום  ולב  ירות  האתיקה  לוועדת  הדיןהביקורת,  י הארצ  ית 

 מעת: למש
 

הבחיר 8.15.1 תועדת  המרכזית  המוות  שמות  את  ארשום  לכל  המוסדות  עמדים  משלושת  חד 
 פר הקולות לו זכה כל מועמד.ד לפי מסנפרדת לכל מוסד, בסדר יורמה ברשי

 
  לכהן כחברי  חריםנבה הם  הרב ביותר ת מספר הקולותבכל רשימה המועמדים שקיבלו א 8.15.2

 בתקנון הלשכה. ופיע אותו מוסד כמהמוסד, וזאת לפי מספר חברי  
 

אחד באותו    קוםר קולות ונותר רק עוד מ לו אותו מספדים או יותר שקיבהיו שני מועמ 8.15.3
 ניהם והזוכה בה יהיה החבר האחרון באותו מוסד. הגרלה ביתיערך  –מוסד 

 
ות הארציים בצורה מפורטת  חירות למוסדת הבאווצת תית ירשום אהבחירות המרכזיו"ר ועדת   8.16

ויקבבפר את  וטוקול,  הארצע  המועצה  תוצאהרכב  לאור  לנשיאית  הבחירות  ליו  ות  "ר הלשכה, 
פרוטוקול. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  ה  ם למועצה. חברי הוועדה יחתמו עלגיהולנצי   מחוזותה

 ברי הלשכה. כל חל מןפרסם ויירות למוסדות הארציייכריז על תוצאות הבח
 

משו להצבעה  המסמכים ששי  פרי הבוחרים, וכלים, סה, הפרוטוקולגיליונות ההצבעה, דפי הספיר 8.17
הבחירות. ת ימים לפחות לאחר פרסום תוצאו 45שך נעולים במשרדי הלשכה למות, יישמרו בבחיר

ת ועד  "ריו ן לר מכבד, והוא יעבירם לאחהגישה למסמכים תהיה ליו"ר ועדת הביקורת היוצא בל
 נכס.הביקורת ה

 
  וזאת אך ורק בתוךות המרכזית,  גיש לוועדת הבחירחר להירות יכול בוערעורים על תוצאות הבח 8.18

ם, והחלטתה תהיה פיתכריע בערעורים בתוך יומיים נוסן וסומן. ועדת הבחירות תדויומיים מפר
 סופית.

 
הביקורת,   8.19 ועדת  חברי  הלשכה,  האתיקהנשיא  ועדת  ועחברי  חברי  הברי  וח  נוןתקת  ד,  דין בית 

ם לאחר הערעורים א  ת של הבחירותם התוצאות הסופיו פרסו  עם  מידפקידם  למשמעת, ייכנסו לת
 . יהיו כאלה

 
ימים   30-יאוחר מה, ולא  הראשונ  המועצהביום כינוס  ייכנסו לתפקידם  חברי המועצה הארצית   8.20

הקודמים ידים  רו בעלי התפקיוותעד למועד זה    ל הבחירות.ות שסופית הוצאוהתם  ממועד פרסו
ועניבתפקידם   דבר  עדין.  לכל  זו  הוע  בתקופה  המועצה  לאישור  בישיבת  השונות  הראשונה דות 

זו ים  י בינופת  בתקעל אף האמור    .שיא היוצאנשיא הלשכה הנבחר יעבוד בחפיפה עם הנכאמור,  
 . דות הנבחריםוסמהי חברת יב אחיל  יקבעו החלטות שעשויותא ל

 
 

 תבחירו המלא להליך הלוח הזמנים  .9
 

והמועדי 9.1 הדברים  סדר  ריכוז  הבחיבהם  להלן  המופיעירוליך  וע ת  של  לנוחותן  זה,  בנוהל  דות  ם 
 הבחירות: 

 . 1.3כאמור בסעיף פני מועד הבחירות חודשים ל 7 עד ,קביעת יום הבחירות (1)
  ם הבחירות. שים לפני יוחוד שהשי – רי ועדת הבחירותינוי חבמ (2)
 ספר הבוחרים:  (3)

ישיבתה  ימים מ  30ך  בתו  –  יולעיון בו והגשת ערעורים על   פרסום ספר הבוחרים והזמנה
 . של הוועדההראשונה 

 ה.ימים מפרסום הספר וההזמנ 30לאחר  –ורים ה בערעוהכרעדיון 
 האחרון להגשת ערעורים. ם מהמועד מיי 30בתוך   –ר הבוחרים הסופי פרסום ספ

 ים לפני יום הבחירות. ימ 90-לא יאוחר מ –פרסום הזמנה להגיש מועמדות לבחירות  (4)
 הבחירות.ים לפני יום ימ 60-א יאוחר מל –לבחירות דות עממוהגשת  (5)
סואיש (6) ופרור  והמתמודדים  פי  הרשימות  של  מ  –סום  יאוחר  יום   ימים  45-לא  לפני 

 הבחירות.
 מיום פרסום הרשימות והמתמודדים.  החל – ותירבח תעמולת (7)
 יום הבחירות.  (8)
 . ותבחירה וםי בתום עדת הבחירות המרכזיתפרסום תוצאות הבחירות על ידי ו (9)

 



 טיוטה  
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, ון זהנמור בתקכאזמנים המדויק והמפורט  את לוח הפרסם  תקבע ות  זית ת המרכהבחירוועדת   9.2
 ת.  מעת לעת בהתאם לנסיבות המשתנוותהא רשאית לשנותו 


