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  2018ספטמבר  בחירות נוהל
 

"(, קבע הוועד המרכזי, עפ"י התקנוןתקנון הלשכה )להלן "לא 41 תקנה"י ועפבתוקף סמכויותיו 
 :כדלקמןאת נוהל הבחירות , 31.5.18החלטתו מיום 

  
 כללי .1

 
זה יחול לגבי הבחירות לכלל מוסדות הלשכה על פי הוראות תקנון הלשכה, והם: נשיא  נוהל

 .המרכזי לוועד המרחבים ונציגי, הסניפים, המרחבים ועדי חבריהלשכה, חברי הוועד המרכזי, 
 

 פרשנות .2
 

 זה יחולו הגדרות התקנון, אלא אם צוין אחרת.  בנוהל
 

 להלן.  3.1עליונה לנושאי הבחירות, כמפורט בסעיף  ועדה - "הבחירות ועדת"
                                               

הקלפיות מ לאחתקלפי, הממונה ה ועדותאחת מבין  כל - "קלפי"ועדת 
 להלן.  3.2ברחבי הארץ, כמפורט בסעיף 

   
 חודשים משישה פחות לא במשך בלשכה חבר שהינו חבר - "הצבעה זכות בעל חבר"

הגיע,  פירעונו מועד אשר חוב כל ללשכה שילם ואשר רצופים
לרבות תשלום בפועל של דמי החבר השנתיים בגין השנה 

 השוטפת בה מתקיימות הבחירות.
 

 הבחירות מוסדות .3
 

  - הבחירות ועדת .3.1
 

יו"ר ועדת  :הצבעה זכות בעליחברים  4 -הבחירות תהא  מורכבת מ ועדת .3.1.1
  .אחד מקום וממלא סגנים 2  , הבחירות

 ישתתףהמקום  ממלא. סגנים 2-ו"ר יו: חברים 3 ישתתפו בחירות ועדת ישיבת בכל
 אינו יכול להשתתף. האחרים החירות תבמקרה שאחד מחברי ועד בישיבה

הסגנים ישמש  2מבין  אחד, בישיבה להשתתף הבחירות ועדת"ר מיו נבצר אם
  . כיו"ר הישיבה

 
 . הבחירותחבר המועמד לבחירה לא יוכל לשמש כחבר בוועדת  .3.1.2

 

"י ע יעשההמקום  וממלא הבחירות"ר ועדת יו סגני ,הבחירות ועדת"ר יו מינוי .3.1.3
בחירות ל. המינוי יהיה תקף בהתאם להחלטת הועד המרכזי הלשכה נשיא

 המאשר, הנשיא מאת חתום הסמכה מכתב יקבלו הממוניםהקרובות בלבד. 
 כחברי ועדת הבחירות לבחירות המצוינות במכתב ההסמכה. מינויים

 
 האחראית, הבחירות לנושאי העליונה כוועדה שמשמינויה, ועדת הבחירות ת עם .3.1.4

כפי  זה על פי תקנון הלשכה ונוהל בחירות לבחירות הקשור נושא בכל והמכרעת
שקבע הועד המרכזי. החלטות ועדת הבחירות נתונות לערעור בפני בית הדין של 

 הלשכה. 
 

 יישום לרבות, לבחירות הנוגעים שאלהאו /ו נושא בכל תחליט הבחירות ועדת
 בלבד הבחירות ועדתהבחירות שקבע הוועד המרכזי.  ונהלי הלשכה תקנון אותהור

 מי או, אחר הצבעה זכות בעל חבר כל או בבחירות מועמד של פניה בכל תדון
 .הבחירות לנושאי בקשר, מוסדותיה או בלשכה התפקיד ממלאי

 

 כלל על ההבחירות תפעל במסגרת מטה הלשכה, תהיה ממונ ועדת ,הבחירות ביום .3.1.5
תעורר בנושא הבחירות תשאלה שבכל   קולות ברוב ותחליט, בקלפיות הבחירות
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בקלפיות החל מפתיחת הקלפיות ביום הבחירות ועד לאחר פרסום תוצאות 
  הבחירות.

 
במקרה ובמהלך הבחירות תתעורר שאלה שיש להחליט בה מיד, יש להביאה מיד 

, או ע"י מי שימונה על ידו מבין הבחירותבכל דרך אפשרית להכרעה ע"י יו"ר ועדת 
 . הבחירותחברי ועדת 

 
 . לאחר פרסום תוצאות הבחירות יום 30תפקידה  אתתסיים  הבחירות ועדת .3.1.6

 
 -קלפי  ועדת .3.2

 

 : הקלפיות שייפתחו ברחבי הארץמקלפי תמונה לכל אחת  ועדת .3.2.1
 

, ירושלים, )כמספר נקודות ההצבעה בקלפי תל אביב( אביב תל: במרחבים .3.2.1.1
 ;חיפה

 
 ;שבע באר, נתניה, נצרת: בסניפיםו .3.2.1.2

 
 תקוה ופתח כרמיאל, עכו, אשדוד, לציון ראשון :נוספות הצבעה ובנקודות .3.2.1.3

  .(5.5.2016 מיום המרכזי הוועד שיבתבי שנקבעו כפי)
 

 ועדת"ר יו: לשכה בעלי זכות הצבעה חברי 6 -ועדת קלפי תהיה מורכבת מ כל .3.2.2
 יום הבחירות.  במהלך  ביניהםיתחלפו  אשר, נוספים קלפי ועדת חברי 5 -ו הקלפי

 
 שמונה מי או הקלפי ועדת"ר יורגע נתון  בכל ישבוקלפי  לבכ, הבחירות יום במהלך

 לשכה עובדי שני, ולידם אחד קלפי ועדת חבר, כך לצורך מקומו כממלא ידו על
  שאינם חברי ועדת קלפי. מסייעים

 
וביום הבחירות ייחסר חבר ועדת קלפי, תוכל ועדת הבחירות, לפי שיקול  במקרה

דעתה, למנות ממלא מקום לאותו חבר קלפי חסר. אי מינוי ממלא מקום כאמור 
 לא יפגע בתקינות הבחירות.  

 
 חבר המועמד לבחירה לא יוכל לשמש כחבר בוועדת קלפי.  .3.2.3

 

 יכיןקלפי  תפתח בוסניף /מרחב ועד, כל הבחירות מועד לפני לפחות ימים 30 .3.2.4
, הצבעה זכות בעלילפחות מבין חברי אותו מרחב/סניף,  חברים 6 שלרשימה 

 העההצב בנקודות לרבותבאותו מרחב/סניף,  קלפי לוועדת להתמנות המומלצים
 . לאישור ויעבירםלעיל(  3.2.1.3 סעיףב כאמור) הנוספות

 
 חברי ועדת קלפי.  36 -ל 24תל אביב, ימונו בין  לקלפי

 
 המומלצים חברים 5למינויים של עד  להתנגדרשאי  הלשכה לנשיאות מועמד

 חברי שמות מהעברת עבודה ימי 3 תוך, וזאתכאמור.   קלפי תוועד כחברי להתמנות
 . המועמדים לידיעת הקלפי ועדות

 

, הבחירות ועדת"ר יו"י ע יעשה הקלפי ועדות ראש ויושבי קלפי ועדות חברי מינוי .3.2.5
לפני מועד הבחירות ויהיה תקף  לפחותיום  30 יעשה המינוי. המרכזי בוועד ויאושר

 ועדת"ר יו מאת חתום הסמכה מכתב יקבלו הממונים. בלבד קרובותלבחירות ה
כחברי ועדת קלפי שתפורט במכתב ההסמכה, לבחירות  מינויים המאשר הבחירות

 המצוינות במכתב ההסמכה. 

 
, הקלפי מועדות אחת לכל קלפיות תעבירהבחירות, מזכירות הלשכה  יום בבוקר .3.2.6

 . הבחירות יתקיימו בו למקום
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או מי  הקלפי ועדת"ר יותיבדק על ידי  הקלפיקלפי אל מקום הבחירות,  הגעת עם .3.2.7
 במקוםידיו  על, ותנעל ממוספר באזיקוןעל ידיו  תיסגר, שימונה על ידו לצורך זה

"ר ועדת הבחירות יקבע את דרך יו. הקלפיות לפתיחת עדסגור באמצעות מפתח 
 .סגורות הקלפיותבשעות בהן  הקלפיותשל  שמירתן

  
עד  עליהקלפי שנמסרה לה ותהיה ממונה לועדת קלפי תהיה אחראית  כל .3.2.8

 לחברה שמונתה לספירת הקולות בתום יום הבחירות.  המסירתל

 
 תנהל פרוטוקול על מהלך הבחירות.  קלפי תועד .3.2.9

 

  - משקיפים .3.2.10
 

יודיע בכתב  ,מטעמו בכל קלפי. לשם כך פיםמשקי למנות רשאי לנשיאות מועמד
 יום במהלך ביניהם, שיתחלפו קלפי לכל משקיפים 3 עדאת שמותיהם של 

 ולועדתהלשכה  למזכירות, )בכל רגע נתון ימצא משקיף אחד בלבד( הבחירות
 יגישכל משקיף, עם הגעתו לקלפי,  .הבחירות יוםשעות לפני  48 עדוזאת  הבחירות

 :הבא בנוסח, לנשיאות המועמד מטעם חתום כוח ייפויהקלפי  עדתולו
 
  לכבוד"
 ______ קלפי ועדת  
 

 2018 בבחירותמועמד לנשיאות  מטעםמשקיף  מינוי
 בהודעתי נכלל אשר, .ז ____תגב'____, /מר את בזאת ממנה"מ, הח אני

 בבחירות_____  בקלפיכמשקיף/ה מטעמי  ,מטעמי משקיפים על____ מתאריך
 הלשכה.  נשיאותל 2018

 
_____________________ 

 "[תאריך, חתימה, המועמד]שם 
 

 פעילות ושעות הקלפיות מקומות פירוטעל הבחירות,  הודעה .4
 

הבחירות, יוכלו  במסגרת. 4.9.18 ביוםלכל מוסדות הלשכה תתקיימנה  הבחירות .4.1
החברים בעלי זכות ההצבעה להצביע בקלפיות במרחבים, בסניפים ובמקומות נוספים 

 שיקבעו ע"י הוועד המרכזי. 

 
 האסיפות על ההודעה עםבלשכה  לחברים תינתן הבחירות קיום עלמוקדמת  הודעה .4.2

לפחות )למעט היום בו נמסרת ההודעה  יום 30 תימסר ההודעה. ובסניפים במרחבים
 היום, המקום את תפרטולרבות היום שעליו נמסרה ההודעה( קודם למועד הבחירות ו

 רשימות המועמדים השונים את תכלול וכן, להצביע הלשכה חברי יוכלו בהם והשעות
שלא נקבע, יקבע הנוסח  לוככ יהמרכז הועד י"ע ייקבעההודעה  נוסח. נכון לאותו מועד

בידי ועדת הבחירות. העובדה שאחד או אחדים מהחברים לא קיבלו את ההודעה באקראי 
 לא תפסול את קיום הבחירות.   

 
"(. הסגירה שעת)" 21:00 בשעה ויסגרו 8:00 בשעה יפתחו הקלפיותהבחירות,  ביום .4.3

 הסגירה לשעת קודם שהגיעו לחברים אפשרות ותינתן הדלתות תסגרנה, הסגירה בשעת
 אירוע כגון מיוחדות בנסיבות למעט, הסגירה שעת תוארך לא. להצביע, הצביעו וטרם

 הוא עליו בקלפי ההצבעה מועד את להאריך הקלפי ועדת"ר יו יוכל בהן, מהותי בטחוני
 .הבחירות ועדת עם בתיאום הסגירה שעת לאחר שעתיים עד של זמן בפרק ממונה

 

 ההצבעה אופן .5
 

 בלבד בעצמו להצביע זכאי יהיה, בלבד אחת פעם להצביע יוכל הצבעה זכות בעל חבר כל .5.1
 .אחד קול לו ויהיה

 

 חזר אשר"ל, בחו שהותו בעקבות הוקפאה בלשכה שחברותו חבר - "לחו מוקפא חבר .5.2



3556/397/7220042v6 4 

 יוכל, ללשכה נוסף חוב לו ואין(, 2018)שנת  השוטפת לשנה החבר דמי את ושילם ארצה
 למועד קודם חודשים משישה פחות בלשכה חבר להיות חזר אם גם בבחירות להצביע

 .הבחירות
 

 במרוכז משולמים עבורו החבר שדמי חבר - העבודה מקום"י ע שולמו שטרם חבר דמי .5.3
(,  2018עבור השנה השוטפת )שנת  מולווביום הבחירות טרם ש עבודתו מקום ידי על

 כתב ימסורהצבעתו  טרםש ובלבד בבחירות להצביע יוכל, בבחירות להצביע וברצונו
 : הבא בנוסחהלשכה,  במזכירות למעקבשמר שי, התחייבות

 
 לכבוד"
 רואי חשבון בישראל  לשכת  
 

 לשנתאני הח"מ ______ ]שם ומשפחה[ ת.ז. ______, מאשר כי דמי החבר עבורי 
בלשכת רואי חשבון בישראל משולמים במרוכז בהסדר באמצעות מקום   2018

ידי עד לא יאוחר -_________ ]מקום עבודה[, ואני מתחייב שישולמו עלעבודתי 
 , ככל שלא ישולמו בהסדר.31.12.2018מיום 

                  _______________ 
    "חתימה                         

  – חברים רשימות .5.4

 
את רשימת החברים בעלי זכות ההצבעה ואת רשימת החברים  כיןזכירות הלשכה תמ

לשנת  שטרם שולמו לרבות אלה )עד שישלמו את דמי החבר מחוסרי זכות הצבעה שהינם
, ותמסור אותן ליו"ר ועדת הבחירות, לכל אחד מיושבי ראש ועדות הקלפי ברחבי (2018

 הארץ. 
 

חברי הלשכה, בכפוף להגשת קובץ עם רשימת  יקבלו - הלשכה נשיא לתפקיד מועמדים
התחייבות מועמד לשמירה על מידע המצורף  וכתב בקשת רשימת חברים ומדבקות טופס

 לו. 
 

 בכפוף לקבלוו ,כאמור הלשכה חברי רשימת עם קובץ לבקש יוכל - מרכזי לועד מועמד
יום לפני מועד הבחירות.  40"ל, עד הנוכתב ההתחייבות  המתאים טופסהלהגשת 

 יועברו, כאמור קבצים שביקשוכחברי ועד מרכזי  להיבחרשל המועמדים  שמותיהם
 למועמד קובץ להעברת להתנגד יוכלו המרכזי הועד חברי. המרכזי הועד חברי לידיעת
 והיא הבחירות לועדת תועבר ההתנגדותמהעברת שמו לידיעתם.  שעות 96 בתוך מסוים

 הזדמנות למבקש שנתנה לאחר לדעתה שיקול לפי בה להחליט או ,אותה לדחות תוכל
  . להגיב נאותה

  
, במישרין או בעקיפין, מסחרי שימוש כל לעשות מוחלט איסור חלהסר ספק,  למען

 . מועמד נעזר בו' ג צד כל ידי על לרבות, הלשכה חברי ברשימת
 
  ;לנוהל זה ראשונה תוספתמצורף כ ,פרסום נוהל •

 
 וכתב התחייבות מועמד לשמירה על מידע, ומדבקות חברים רשימת בקשת טופס •

 לנוהל זה.  שנייה תוספתמצורף כ

 

יום  במהלךהרואה עצמו נפגע מהחלטת מזכירות הלשכה רשאי לערער עליה בכתב,  .5.5
 . הבחירותהבחירות ובטרם סיומן, בפני ועדת 

 

המבקש להצביע יזדהה בפני ועדת קלפי באמצעות תעודה נושאת תמונתו מבין אחת  חבר .5.6
מהתעודות הבאות: כרטיס חבר לשכת רו"ח או תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון. 
זהותו של המצביע וזכאותו להצביע תיבדק ע"י ועדת הקלפי, אשר תמחק את שמו )בסימן 

 ותמסור לידיו את גיליונות ההצבעה.  קו( מרשימת החברים בעלי זכות הצבעה

 
על ידי המצביע בחדר נפרד, שלא בנוכחות  ימולאוההצבעה )רשימות מועמדים(  נותליויג .5.7

. לאחר נותליויאנשים, או מאחורי פרגוד, כך ששום אדם לא יוכל לראות את מילוי הג
. הקלפי תיבת לתוך המצביע אותם ישלשלההצבעה )רשימות מועמדים(,  נותליוימילוי ג
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 .הצבעתו בתום למצביע ותוחזר הקלפי ועדת בידי תישאר המזהה התעודה
 

 עליהם לסמן שתדאג הקלפי לוועדת יחזירם ההצבעה גיליונות במילוי טעה אשר חבר .5.8
 הפסולים הגיליונות. להצבעה אחרים גיליונות במקומם יקבל והחבר פסולים שהם

 .לפרוטוקול יצורפו
 

, בנוסף על סימון המצביע ברשימת החברים בעלי אביב-תל שבמרחבבקלפי  בהצבעה .5.9
זכות הצבעה על ידי ועדת הקלפי, ייעשה הסימון גם באמצעות כרטיס החבר המגנטי 
שיועבר על ידי המצביע ב"מכשיר מפענח", אשר יסמן את שמו של המצביע ברשימה 

על ידי  במחשב. בהעדר כרטיס חבר מגנטי, ייעשה הסימון ברשימה במחשב באופן ידני
 ועדת הקלפי.

 
שיוצבו בקלפי תל  ההצבעהשש עמדות  ך, חמש מתואביב-תל שבמרחבבקלפי  בהצבעה .5.10

המשפחה של החברים ממחוז תל אביב בסדר אלפביתי. עמדת  שמותאביב יחולקו לפי 
 מעטפות כפולות.ב המצביעים חברים עבורהצבעה שישית תשמש רק 

 
 

, גם אם אינו משתייך אליה בהתאם קלפי בכל להצביע יוכלזכות הצבעה  בעל חבר כל .5.11
לרישומיו בלשכה. המצביע בקלפי שאליה הוא אינו משתייך בהתאם לרישומיו בלשכה, 

 על שייקבע באופן ותמוקם שתסומן בקלפי המעטפהיצביע במעטפה כפולה וישלשל את 
 . הבחירות ועדת ידי

 

 במעטפהיצביעו  תקוה ופתח אשדוד, כרמיאל, עכו ,לציון ראשוןבקלפיות  מצביעים .5.12
 .החבר מספר יצוין ועליה כפולה

 
 פקסימיליה/מייל, באמצעות לפחותלשעה  אחת יישלחומצביעים בקלפיות  רשימות .5.13

-תל שבמרחב בקלפי המצביעים רשימת)למעט  הבחירות לועדתמראש,  שייקבע מספרל
 .הלשכה במשרדי למחשב ויוקלדואביב(, 

 
ולוועד  הלשכה נשיא לתפקיד למועמדים גם יועברו, בקלפיות בפועל מצביעים רשימות .5.14

 :"לדוא באמצעותמי מטעמם,  אוהמרכזי, 
 

, ולאחר מכן בכל שעה עגולה, החל 8:30תחילה בשעה  – אביב תל מקלפי .א
 ;9:00מהשעה 

 
 . 9:00כל שעה עגולה החל מהשעה  -יתר הקלפיות  מכל .ב

 

  )רשימת מועמדים( הצבעה גיליונות .6
 

ליונות הצבעה בפורמט שיאושר על ידי ועדת יתספק לועדות הקלפי ג הלשכה מזכירות .6.1
נשיא הלשכה ורשימת המועמדים לחברות  תפקידהבחירות, ובהם רשימת המועמדים ל

 .המרכזי לוועד המרחב ונציגסניפים /המרחבים בוועדיבוועד המרכזי, 

 
בצורה וליונות ההצבעה אשר הסירו מועמדותם, יירשמו במקום גלוי ישמות מועמדים בג .6.2

 הקלפי פתוחה להצבעה.  תהיהזמן בו הבמשך כל והנראית לעין בכל אחת מהקלפיות 

 
גיליונות הצבעה: לנשיא הלשכה, לוועד המרכזי, לנציג  4המצביע יקבל  – במרחב הצבעה .6.3

 .המרחב ולוועד המרכזי בוועד המרחב
 

גיליונות הצבעה: לנשיא הלשכה, לוועד המרכזי, לנציג  4המצביע יקבל  – בסניף הצבעה .6.4
 המרחב בוועד המרכזי ולוועד הסניף. 

 
 המצביע חברההצבעה של  גיליונות - אליו הוא שייך סניףאו  למרחבהמצביע מחוץ  חבר .6.5

 למעטפה יוכנסוהוא משתייך,  הםיאלסניף האו /ומרחב לקלפי המרכזי של ה מחוץ
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 . כפולה

 
 )רשימות מועמדים( ההצבעה גיליונותמילוי  .7

 
  - מרכזי לוועד מרחב ונציג מרכזי לוועדבחירת מועמד לנשיא הלשכה,  .7.1

 
 תפקידהוא רוצה לבחור ל וכל מועמד ב םליון ההצבעה את שיגבכל בוחר יסמן  .7.1.1

, בהתאם מרכזי בוועד מרחב נציג ולתפקיד מרכזי בוועד לחברותנשיא הלשכה, 
 ליון ההצבעה. יגבלהוראות 

 
 לתפקידיותר משם אחד  בושיהיה מסומן  הלשכה נשיא לתפקידהצבעה  ליוןיג .7.1.2

 ייפסל.  -נשיא הלשכה או שלא יהיה מסומן בו שם כלשהו 
 

שמות מועמדים  12 -מסומנים בו יותר מ ושיהי מרכזי וועד חבריליון הצבעה ליג .7.1.3
 -( 15 -מ 60%שמות )שהם  9 -(, או פחות מ15 -מ 80% שהםלחברות בוועד מרכזי )

 ייפסל.
 

, יו"ר הקלפי באותו מרכזי לוועד מרחב נציגרק מועמד אחד לתפקיד  ישנואם  .7.1.4
 הבחירות. לועדתמרחב יכריז על היבחרו של המועמד היחידי ויודיע על כך בכתב 

 

שווה,  בלו מספר קולותיק הלשכה נשיא תפקידשני מועמדים או יותר לו היה .7.1.5
 . הלשכה נשיא לתפקיד חוזרות ותבחיר ייערכו

 
סניף, ועד מרחב,  ועד חבריכ היבחרהמועמדים ל ביןשני מועמדים או יותר מו היה .7.1.6

בלו מספר קולות שווה, ולא כולם יק המרכזי או כחבר ועד המרכזי בועדנציג מרחב 
יכולים להיחשב כנבחרים )בהתחשב במספר הכולל של המועמדים שיש לבחור 

יכהנו בתפקיד ברוטציה ויחלקו את הקדנציה ביניהם בפרקי זמן שווים  הםבהם(, 
. הגורל יוטל באמצעות גורל בהטלת, הסכמה ובהעדר ביניהם שיסכימו בסדר

 .ירותהבחפתקים על ידי יו"ר ועדת 
 

 - מרחב  לוועד בחירות .7.2
  

מרחב,  וועדהוא רוצה לבחור ל וכל מועמד ב םליון ההצבעה את שיגבכל בוחר יסמן  .7.2.1
 . ההצבעהליון יגבבהתאם להוראות 

 
חברים, שכולם בעלי זכות הצבעה שיבחרו  14-יהיה מורכב מ אביב-תל מרחב ועד .7.2.2

חברי וועד המרחב, שני חברים נציגי הסניפים  11)  ע"י החברים בעלי זכות הצבעה
 .מועמדים 9-ל 7 בין לסמן ניתן ההצבעה בגיליון ונציג המרחב בוועד המרכזי(.

 
(, המרכזי בוועד המרחב נציגחברים )כולל  9-ממורכב  יהיה ירושלים מרחב ועד .7.2.3

 ניתןשכולם חברים בעלי זכות הצבעה שיבחרו ע"י החברים בעלי זכות הצבעה .
 .מועמדים 7 -ל 5 בין ההצבעה בגיליון לסמן

 

, שכולם חברים בעלי זכות הצבעה חברים 9-מ מורכב יהיה והצפון חיפה מרחב ועד .7.2.4
 ההצבעה בגיליון(. המרכזי בוועד המרחב ונציג הסניף נציג, המרחב וועד חברי 7)

 מועמדים. 6 -ל 5 בין לסמן ניתן
 

 - סניף  לוועד בחירות .7.3
 

סניף,  וועדהוא רוצה לבחור ל וכל מועמד ב םליון ההצבעה את שיגבכל בוחר יסמן  .7.3.1
 ליון ההצבעה. יגבבהתאם להוראות 

 

 נציגנציג הסניף בוועד המרחב(.  כולל) חברים 7-מ מורכבים יהיו הסניפים ועדי .7.3.2
 בין ההצבעה בגיליון לסמן ניתן .הסניף ועד חברי מבין ייבחר המרחב בוועד הסניף
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 .מועמדים 6 -ל 5
 

 איסור תעמולה  .8
 

לנהל תעמולת בחירות באולם הקלפי. איסור התעמולה חל גם על חברי ועדת קלפי ועובדי  אין
להרחיק מסביבת מקום  תלתחום את סביבת מקום הקלפי ורשאי תקלפי רשאי ועדתהלשכה. 

 מפריע לסדר התקין במקום. והקלפי כל אדם אשר לדעת
 

 הקלפיות סגירת .9

 
פרוטוקול שניהלה בצרוף רשימת המצביעים ה את תניח קלפי ועדת כל, הבחירות יום בתום

. האחרים הקלפי ועדת חברי 2 -ו האחרון הקלפי ועדת"ר יוהוא חתום ע"י  רשאבתוך הקלפי, כ
 תיאסף שנסגרה קלפי כל. האחרון הקלפי ועדת"ר יו ידי על ותיחתם במדבקה תיסגר הקלפי

 .הקולות לספירת שמונתה החברה נציג ידי על

 
 הבחירות תוצאות ופרסום קולות ספירת .10

 
אל משרדי החברה שמונתה לספירת  ןתפתח את הקלפיות עם הגעת הבחירותועדת  .10.1

בספירת  חלליונות ההצבעה )רשימות המועמדים( ותיג של כשרותםהקולות, תבדוק 
ניים או אל מועמד. ספירת הקולות אפשר שתיעשה ידנית או באמצעים מככהקולות ל

 אלקטרוניים. 
  

 לשכה חבר למנות האפשרות תינתן הלשכה נשיא לתפקיד מהמתמודדים אחד לכל .10.2
, ככל או"( הספירה חדרשיהיה נוכח מחוץ לחדר בו מתבצעת ספירת הקולות )"  מטעמו

 חדרשיאשר זאת יו"ר ועדת הבחירות במקום, יכנס בעצמו יחד עם יו"ר ועדת הבחירות  ל
 48ספירת הקולות. שמו של החבר יימסר בכתב ליו"ר ועדת הבחירות עד  בעתהספירה, 

 שעות לפני מועד תחילת ההצבעות בקלפיות. 
 

. הפרוטוקול הבחירותועדת  חבריתוצאות הספירה ירשמו בפרוטוקול שייחתם ע"י  .10.3
 לפרסום תוצאות הבחירות בהקדם האפשרי.  יפעלכבוד היוצא, אשר היימסר למזכיר 

 
הבחירות ייעשה ע"י מתן הודעה לכל הנבחרים וע"י פרסום חוזר לחברים  ותתוצאפרסום  .10.4

שבו יצוין שם המועמד שנבחר כנשיא, הרכב הוועד החדש )לפי סדר א"ב(, וכן שמות 
חמשת המועמדים לוועד אשר קיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר המועמדים 

 מספר הקולות שקיבלו.  שנבחרו. שמות חמשת המועמדים הנ"ל יופיעו לפי סדר
 

 הבחירות ועדת החלטת, בדבר כשרות הבחירות. קולות ברובתכריע,  הבחירותועדת  .10.5
 .הלשכה של הדין בית בפני לערעור ניתנת

 
ליונות ההצבעה )רשימות המועמדים( יההכרזה על תוצאות הבחירות יישמרו ג לאחר .10.6

ה לביה"ד של הלשכה( בדרך לפני כן פני היתהיום ולאחר מכן יושמדו )אלא אם  90במשך 
 הבחירותשייקבע יו"ר ועדת הבחירות. הפרוטוקולים של כל ועדות הקלפי ושל ועדת 

, שנים לפחות, בדרך שייקבע יו"ר ועדת הבחירות 3מנכ"ל הלשכה במשך  משרדיישמרו ב
 .בפרוטוקולים לעיין רשאי יהא בבחירות ומועמד

 
 הבחירות בנושאי הדין בית החלטות קידום .11

 
 לעמוד כדי, ככל שיהיו כאלו, הבחירות בנושאי בפניו ההליכים לקדם מתבקש הדין בית

 לפי נוהל זה.  תוצאותיהן ופרסום הבחירות במועדי
 
 

 כהונה תחילת מועד .12
 

 בקיום צורך בלא שנבחר מי לרבות, בבחירות שנבחרו המועמדים כל של הכהונה תקופת
 בתום האסיפה הכללית הרגילה של הלשכה.  תחל, בפועל הבחירות
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 כללי .13

 
 בכל מקרה של סתירה בין נוהל זה לבין תקנון הלשכה, התקנון גובר.

 
לפי  הלשכה של הדין בית לסמכות נתונה התוספותאו /ו זה נוהל הוראות שלכלשהי  הפרה

 .   )ב( לתקנות בית הדין1סעיף ג.
       

 
 

 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בחירות לנוהל ראשונה תוספת
 2018 ספטמבר בחירות –פרסום  הלונ

 
 .31.5.18המרכזי בישיבתו מיום  הועד שאישר בחירותלנוהל  נספח
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 לשכה שירותי .1
 

 2018בשנת  בבחירות מרכזי ועדל מועמד אוהלשכה  נשיא לתפקיד מועמדהלשכה  חבר
"( וכתב הטופס)" ומדבקות חברים רשימת בקשת טופס להגשת בכפוף ,"(מועמד)להלן: "

 :לקבל יוכלהתחייבות מועמד לשמירה על מידע המצורף לו, 

 

 טלפון מספר, ל"דוא, מלא שם, חבר מספר יכלול אשר, לשכה חברי  רשימת  קובץ 1.1
מהלשכה את  דרשויגרעו חברים אשר  ,זו מרשימה .העבודה במקום וטלפון נייד

  .למועמדים הנמסרות מהרשימות מחיקתם

 

 .דואר למשלוח וכתובת החבר שם הכולל מדבקות סט ולקבל להזמין 1.2
 

 מידע על לשמירה מועמד התחייבות כתבהרשימות והמדבקות כנ"ל יחתמו על  מקבלי 1.3
וימסרו אותו ללשכה. במסגרת כתב התחייבות זה, יתחייבו  ,לטופס המצורף

הנ"ל ישמש להם אך ורק לצורך הבחירות בשנת  החומרהמועמדים, בין היתר, כי 
 וב לעשות רשותג' כלשהו  צדשום שימוש אחר וכן לא תינתן ל וב ייעשה ולא 2018

 .שימוש אלא בכפוף לחתימת אותו צד ג' על כתב התחייבות צד ג' המצורף לטופס
 

 פיםמצור, מידע על לשמירה התחייבות וכתב ומדבקות חברים רשימת בקשת טופס •
 . בחירותלנוהל  שנייה תוספתכ

 
 
 פרסום .2
  

 2 -בהכנסה של "אינסרט" אחד לדואר הלשכה  תותר - הלשכה בדואר אינסרטים 2.1 
, מטעמם של מועמדים לבחירות שאושרו 30.7.18 ביוםו  20.6.18 ביום, מועדים

עמודים  20 עדויכול שיכלול  A4יהיה בגודל של עד  האינסרטכמועמדים לנשיאות. 
 מועמד כל של ומעשיו לדבריו התייחסויות בו יכללו לא. צדדיים(-דפים דו 10 כ"סה)

 .של אותו מועמד לנשיאות בקבוצתו שאינו אחר
 

הנ"ל, תפקח על קיום נהלים אלה, תקנות  האינסרטיםהבחירות תאשר תוכן  ועדת
   הלשכה והחלטות הוועד בנדון.

 
. ועדת כאמור הלשכה בדואר שליחתואינסרט יובא לאישור ועדת הבחירות טרם  כל

 עבודה ימי 3הבחירות תודיע למועמד על אישור או פסילת האינסרט המבוקש בתוך 
 . לבדיקתה מקבלתו

 לכל מועמד לנשיאות .  "כסה אינסרטים לשניהאינסרטים תוגבל  כמות  

לועד מרכזי שאינו מוזכר ו/או שתמונתו אינה מופיעה באינסרט שעתיד  מועמד  2.2
לעיל, יוכל להכניס אינסרט באותו מועד,  2.1להתפרסם במועד מסוים כאמור בסעיף 

אחד. וזאת, בתנאי שהאינסרט יאושר על ידי ועדת הבחירות  A4אשר יכלול דף 
   כאמור לעיל.  

 
שאושר לשליחה כאמור לחברה  סרטהאינהמועמד לדאוג למסירת העתקי  על 

 למועד קודם בהתאם לדרישות החברהשמבצעת את עיטוף הדואר עבור הלשכה 
 . העיטוף

 
 כפי הדואר הוצאת במועדיפורסם  והוא ,בתשלום יבלא יחו לעילכאמור  םהפרסו 2.3 

 .לעיל שנקבע
 

והוצאת ניוזלטר הקשורים  אינסרטלאמור לעיל, לא תותר אפשרות הכנסת  מעבר 2.6 
 לבחירות, בדואר הלשכה, בתשלום.

 
  – של הלשכה עיון בימיבחירות  תעמולת פרסום 2.7 
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 .בלבד לנשיאות למועמדים תותראפים" -"רול העמדת  

 
" וחלוקת אפים-רוללא תותר העמדת " - הלשכה ביתב הלשכה פעילויות 2.7.1  

 .  הכניסה לדלת מעבר, לו צהבבית הלשכה, אלא רק מחו ב"וכיוברושורים 
 

ברושורים אפים" וחלוקת -העמדת "רול תותר לא - והשתלמויות עיון ימי 2.7.2
 ., אלא רק מחוצה לו, מעבר לדלת הכניסההרצאה מתקיימת בובאולם  ב"וכיו

 
אפים" וחלוקת -העמדת "רול תותר לא - שאינם מקצועיים לשכה אירועי 2.7.3

, אלא רק מחוצה לו, מעבר לדלת הפעילות מתקיימת בו מבנהב ב"וכיוברושורים 
 .הכניסה

 
  - אילת כנס 2.7.4

 
 . נותמלוב המגוריםתעמולה בחדרי  חומר חלוקת על איסור חל

 
" במבואה העליונה בלבד, ותותר חלוקת אפים-רול" 2 עד העמדת, תותר דן במלון

אך לא באולם בו מתקיימת  התחתונה ובקומההעליונה  במבואה ב"וכיוברושורים 
 . הרצאהה
 

 בקומה ב"וכיוברושורים  וחלוקת" אפים-"רול 2 עד העמדת תותרביץ,  רויאל במלון
 .הרצאה, אך לא באולם בו מתקיימת ההתחתונה

 
 . המחויביםבתי מלון אחרים, יחולו כללים אלה בשינויים  לגבי

 
 או המלון של האבטחה גורמי לרבות ,המלון מבתי אחרות הנחיות ויהיו במידה
 . זה בסעיף האמור, הן יגברו על האירוע מארגני

 
 כללי .3
 

המכבדת את הלשכה  בלשוןוארץ  בדרך, בהגינות יעשה בבחירות מועמד מטעם פרסום כל
 וכבוד המקצוע. 

 
 
 

******* 
 

 
 

 
  

 


