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15.02.2017 

 

 חברות וחברים יקרים,

 

 

 ודגשיםעדכונים תזכורת,  – למוסדות הלשכה בחירות כלליות  הנדון: 
 

 

 שעות פתיחת הקלפיות .1
 .בדיוק 20:00ויסגרו בשעה בדיוק  15:00הקלפיות יפתחו בשעה 

 

 מיקום הקלפיות .2
 .גן רמת 118ם", רחוב רוקח פיס "אהל ש אשכול בבית -אביב -בקלפי תליצביעו  אביב-סניף תלחברי 

 חיפה. 28במלון במלון קולוני, שדרות בן גוריון  -בקלפי חיפה יצביעו  סניף חיפה והצפוןחברי 

 .ירושלים 35לשכת המהנדסים, רחוב הלל  במשרדי -בקלפי ירושלים יצביעו סניף ירושלים חברי 

 באר שבע. 30חוב רמב"ם לשכת המסחר, ר במשרדי -קלפי באר שבע יצביעו ב סניף דרוםחברי  
 

להצביע בקלפי אליה הם משוייכים, תתאפשר הצבעה באישור מיוחד גם בקלפי אשר נבצר מהם חברים ל

 אחרת.

תתאפשר  , מזו שאליה הוא משוייך,לחבר אשר בחר להצביע בקלפי אחרת הערה חשובה:
מטרה למנוע ב, לתפקידים בסניף תוולא תתאפשר הצבעהצבעה לתפקידי הלשכה הכלליים בלבד 

 הצבעתו.פרטי להתחקות אחר אפשרות )ולו תאורטית( 
 

 רשימת המועמדים .3
לאור החלטת בית הדין של הלשכה לענייני חוקה בערעורו של החבר מר העצני חזקיה ונוכח הסרת מועמדותו 

 של החבר מר אסף שאול, רצ"ב בנספח להודעה זו רשימת המועמדים המעודכנת.

 

 דגשים .4
 

 לשכה יידרשו להציג תעודה מזהה בפני חברי הקלפי.חברי ה א.
 

מספר המועמדים האפשרי לבחירה יצויין ע"ג כל אחד מטופסי הצבעה )בהתאם לטבלה לעיל(. טופס אשר  ב.
 .ייפסל –בו יסומנו מספר מועמדים גדול מהמקסימום או קטן מהמינימום 

 
דים אינו עולה על התקן, כמפורט ברשימת לא יתקיימו בחירות למוסד או לתפקיד לגביו מספר המועמ ג.

 המועמדים הרצ"ב.
 

 הבחירות לועדת הביקורת יתמקדו בבחירת יו"ר הועדה בלבד, מהטעמים הבאים: ד.

לתקנון הלשכה, מספר חברי וועדת הביקורת יהיה לא יותר מאשר חמישה חברים ולא  38.2עפ"י סעיף  (1

 פחות משלושה חברים.

ון הלשכה, יו"ר וועדת הביקורת יהיה מי שיקבל את המספר הרב ביותר של לתקנ 38.3עפ"י סעיף  (2

תבחר וועדת הביקורת בעצמה את  -מצביעים למועמדותו לוועדת הביקורת ובמקרה שלא יהיה כזה 

 יושב הראש שלה.
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חברים בלבד, כל המועמדים נבחרו לועדת  5לאור העובדה כי לועדת הביקורת הגישו מועמדות  (3

 והבחירות נדרשות למטרת קביעת יו"ר הועדה בלבד. הביקורת
 

 חברי ועדת הבחירותרשימת  .5
נוכח נסיבות שונות, וביניהן הצגת מועמדות לתפקידים שונים ע"י חלק מחברי ועדת הבחירות המקורית, 

 המונעת אפשרות להימנות על חברי ועדת הבחירות, הוחלפו חלק מחברי ועדת הבחירות המקורית.
וי המועמדים לתפקידים השונים ולאור הגידול שחל במספר חברי הלשכה הוחלט לצרף לועדת לאור ריב

 הבחירות חברים נוספים.
 רשימת חברי ועדת הבחירות המעודכנת רצ"ב בנספח להודעה זו.

 

 פנקס הבוחרים .6
לל בפנקס כל אחד מחברי הלשכה מתבקש לבדוק כי שמו נכלל בפנקס הבוחרים. חבר ששמו אינו נכ -תזכורת 

 הבוחרים והוא סבור הוא זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים מתבקש לפנות בהקדם למזכירות הלשכה.
 

 תוצאות הבחירות .7
 .הלשכה יפורסמו לאחר הבחירות באתר האינטרנט של  תוצאות הבחירות

 

 השלמת הרכב מוסדות הלשכה .8
 סגרת האסיפה הכללית הבוחרת.השלמת הרכב מוסדות הלשכה )במוסדות שההשלמה נדרשת( תתקיים במ

 

 הודעה למועמדים לתפקידים השונים .9
ועדת הבחירות החליטה לאפשר לכל מועמד לקבל את נתוני ההצבעה במהלך הבחירות )לצורך מעקב אחר 

 מטעמו. אחדקצב ההצבעה ומספר החברים שמימשו את זכותם( באמצעות נציג 
 .12:00בשעה  21.02.2017מו למזכירות הלשכה עד ליום ג' מועמד החפץ בכך נדרש להעביר את שם הנציג מטע

 לא יאושר נציג שהוא מועמד לתפקיד כלשהוא בבחירות. 
 .19:00ובשעה  17:00פעמיים במהלך הבחירות, בשעה לנציגי המועמדים הנתונים יימסרו 

 
 
 

ו, ומאחלים להם כולנ למעןחברי ועדת הבחירות מברכים את המועמדים, הנכונים להקדיש ממרצם ומזמנם 
 ה פוריה וסיפוק.י, עשימרובה הצלחה

 

 רכת בחירות מוצלחות לכולנו.בב

 

 בכבוד רב וברכה,

 , יו"ר ועדת הבחירותאמנון נזרי
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 7201 -למוסדות הלשכה  בחירותל מעודכנת מועמדים רשימת

 
 )יש לסמן מועמד אחד בטופס הבחירה(יו"ר הלשכה  לתפקיד

 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  14-חבר ועד יוצא; נכח בוגנר רונן ] .1
 מסילתי חיים .2
 עסיס דליה .3
 קמיל אריה .4
 

 בטופס הבחירה( מועמדים 10-6)יש לסמן הלשכה המרכזי של ועד הו חברי לתפקיד
 אברהם שי .1
 אברהם תמר .2
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  20-חבר ועד יוצא; נכח ב] חיים אטקין .3
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  18-ועד יוצאת; נכחה ב רתחב]ז'נט  אמיר . 4
 בדש ליאור יוסף .5
 גל מאיר .6
 גלעד גיל .7
 גסטפרוינד אסף .8
 דביר ירון .9

 דיאמנט מוטי .10
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  20-חבר ועד יוצא; נכח ב] יעקב הלוי .11
 ונונו אירית .12
 חלבי כרמי .13
 כדרי שלומוביץ איריס .14
 ליפקיס יערה .15
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  15-ב הועד יוצא; נכח תחברלשם מטי ] .16
 מאור רמה .17
 מור דני .18
 נגבי יוסי .19
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  21-חבר ועד יוצא; נכח בסולימני עודד אומיד ] .20
 פאר גלעד .21
 פלד סער .22
 ערןשמעוני  .23
 

 )לא יתקיימו בחירות( הלשכההדין של  ביתיו"ר  לתפקיד
 שהתקיימו[ 21ישיבות ועד מתוך  13-חבר ועד יוצא; נכח בכהן )בן מאיר( אלי ] .1
 

 בטופס הבחירה( יםמועמד 6-4)יש לסמן   הלשכהבית הדין של  חברי לתפקיד
 אשר יעקב .1
 גואטה כפיר . 2
 פלץ יאיר .3
 פרידלר דורון .4
 זנברג שאולרו .5
 ירון שטרית .6
 שירן יניב .7
 

 (המועמדים, המועמד שיקבל את מרבית הקולות יכהן כיו"ר ועדת הביקורת 5מבין )וועדת הביקורת  חברי לתפקיד
 .    אברהמוב יגאל 1
 גולני דגנית-יצחקי .2
 לוי דורון .3
 פנר יעקב .4
 שרים רחמים .5
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 מו בחירות()לא יתקיי המוסד ליישוב סכסוכים להנהלת
 רוכברגר נחום-אלוני .1
 

 )לא יתקיימו בחירות(הלשכה בוועדה המייעצת לשר המשפטים  לנציגי
 חן פנינה אבן .1
 עדאלה-ג'באלי עאידה .2
 
 

 :סניפים
 

 )יש לסמן מועמד אחד בטופס הבחירה(אביב לוועד המרכזי של הלשכה -סניף תל לנציג
 יהודה ירון .1
 לס ערן .2
 

 )לא יתקיימו בחירות(אביב -ף תלוועד סני לחברי
 צור גלית .1
 עטיה אבי .2
 

 )יש לסמן מועמד אחד בטופס הבחירה(סניף חיפה והצפון לוועד המרכזי של הלשכה  לנציג
 דיין יהודה .1
 רבינסון חגית . 2
 

 בטופס הבחירה( יםמועמד 4-2)יש לסמן וועד סניף חיפה והצפון  לחברי
 איטח רמי .1
 דביר טל .2
 לקן ערןוו .3
 רבינסון חגית .4
 ורבר אילנית-רינגל .5
 שאהין יוסף .6
 תרזי מור .7
 

 )לא יתקיימו בחירות(סניף ירושלים לוועד המרכזי של הלשכה  לנציג
 העצני חזקיה . 1
 

 )לא יתקיימו בחירות(וועד סניף ירושלים  לחברי
 אילוז אורן .1
 אלפסי שמוליק .2
 דלויה רפאל .3
 ידיד יאיר .4
 

 )לא יתקיימו בחירות(לוועד המרכזי של הלשכה  דרוםסניף  גלנצי
 ורטש אוהד .1
 

 )לא יתקיימו בחירות( דרוםוועד סניף  לחברי
 ביליה שמעון יניב .1
 חוגג אלי .2
 עזרא אריאל .3
 פרץ יוסי . 4
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 הרכב ועדת הבחירות
 

 קלפי תל אביב
 אמנון נזרי .1
 דברת אולפינר .2
 יוסקוביץ דורון  .3
 ולכינסקי זיו  .4
 רונן כץ .5
 שושי שרביט שפירא .6
 ג'קי פז .7
 שמעון רז .8
 שלומי יפה .9

 בועז קוט .10
 
 
 ירושליםקלפי 

 לוןנחום איי .11
 פלד יהודה  .12
 אנגלהרט גיורא  .13
 גרשונוביץאלעד  .14
 גיל יזרעאלי .15

 
 
 חיפהקלפי 

 קושניר פאבלו  .16
 רפלסון מיכאל  .17
 גרשוןיגאל  .18
 אבישי זיו .19
 מיכאל דמבינסקי .20
 אורן נס .21
 

 

 דרוםקלפי 
 אליהו ירון  .22
 ספיברוך כ .23
 גיא עוז .24
 זהר שלופמן .25
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