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 גשבט תשפ" כ"א 
 2023ואר פבר 12
 

 י לאורתופדיהלראשהילמנהלי המחלקות ולחברי האיגוד 

 

 26/1/2023 -ת לוועד האיגוד בוריהאירועים סביב הבחסיכום בדיקת הנדון: 

 כללי

לבדיקת האירועים ולמינוי ועדת בחירות  ad hocועד האיגוד, הוקמה ועדה ובעקבות התקלות שהיו בבחירות ל

חדשה. בוועדה חברים שני נשיאי האיגוד לשעבר )פרופ' אגר, פרופ' ליברגל( שני חברי הוועד היוצא )פרופ' חורי, 

ויות, התכנסנו לאחר מספר התיעצפרופ' דרקסלר שאינו בעל תפקיד באיגוד צורף אף הוא. בנוסף. . פרופ' פיינסטון(

 למנות ועדת בחירות.ולסכם את הממצאים, להסיק מסקנות לגבי תהליך הבחירות, 

חברי הוועדה נחלקו ביניהם באם יש מקום להציג את הרקע לדברים המסבירים )אם כי לא מצדיקים( את 

הדברים נעשו לטובת הטעויות שנעשו. החלטת רוב חברי הוועדה היתה שמכיון שלא היתה כל כוונת זדון, ושכל 

ללא קשר לחילוקי  .והן לסיכום זה לדיוני הוועדה , הןהאיגוד, הרקע על הבעיות בניהול האיגוד והוועד רלוונטי

תוך הדעות, כוונת כלל חברי הוועדה היא להציג את הדברים לחברי האיגוד כדי שהאיגוד יוכל להמשיך ולתפקד 

 העיקרית: קידום האורתופדיה בישראל.במטרתו  ותלהתעסקמעבר הדברים מאחור ו מתשי

 

 רקע

חברים )נשיא, מזכיר, גזבר, ועוד  7מונה  דוגאיהוועד של ה 13/12/2018 -בהתאם לתקנון האיגוד שאושר במליאה ב

 4 -(. הנשיא נבחר לכהונה של שנה כנשיא נבחר )בה הוא מתמנה לחבר ועד שמיני( ושנתים בתפקיד. הוועד נבחר ל4

הוועד הנבחר בוחר מעצמו את המזכיר  יפה לשנתיים של כהונת הנשיא כדי לשמור על רציפות.שנים, אך לא בחפ

)שהוא גם ממלא מקום הנשיא בהעדרו( והגזבר. מקובל לבחור את המזכיר כמי שקיבל מירב הקולות בבחירות, 

 הגם שזה לא מגובה בתקנון.

בהשתתפות וכן ירידה משמעותית בשיעור האורתופדים החברים באיגוד, הדרגתית בשנים האחרונות חלה ירידה 

 בבחירות השנה הצביעו פחות מרבע מבעלי זכות הבחירה.. השנתישל החברים במליאה של האיגוד במהלך הכנס 

בלתי רגיל על הנשיא, ועל אותם חברים  סהדבר גרר עומ .הייתה חלקית בלבד חברי הוועד בישיבות גם מעורבות

 בנוסף, לא תמיד היו מספיק מועמדים לתפקידים השונים. נשאו בנטל.כן ש
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 :לתפקיד, התחייב לעשות כל שביכולתו לשנות ולשפר את המצב ,עם היבחרות הנשיא הנוכחי, פרופ' נמרוד רוזן

בין  .רי האיגוד ולרתום לעבודה הציבורית חברים רבים ובעיקר בעלי יכולת ומוטיבציהבלהגדיל את מספר ח

יותר אנשים ולאנשים הללו יהיו תפקידים שיכלול מחד דיון על שינוי מבנה הוועד היה הפעולות שבוצעו, 

עיגון חברות מתמחים באיגוד, שימוש נרחב יותר בחברות שלא מן המניין . הושלם יםרמוגדומחויבויות 

מנהלי למות בוועד לשריין מקושראוי ועוד. בנוסף הוחלט כולל מתמחים לאורתופדים שאינם חברי הר"י 

ובכך לתת ביטוי למגוון רחב של חברי  ,יםולמתמח מומחים צעיריםלגמלאים, ליו"רי חברות הבת, למחלקות, 

 .איגוד והקשבה לאינטרסים שלהם

בוועד ובפורום מנהלי המחלקות, והוכן תקנון חדש לאישור המליאה,  ואושרהוצגו ומבנה הוועד החדש פעילות זו ו

 -בבכנס האיגוד התקנון החדש היה אמור להיות מאושר במליאה חברים.  10 -ועד לשכלל גם הרחבת הו

 .לא התקיימהבבוקר, אך המליאה  26/1/2023

 

 לצורך עבודתה, הוועדה שוחחה עם מגוון אנשים שהיו מוערבים באירועים ביניהם:

הביע חרטה על הטעויות שנעשו פרופ' נמרוד רוזן, נשיא האיגוד, הסביר את השיקולים לביטול הבחירות על ידו. 

 בדרך.

ד"ר בני ברנפלד, יו"ר ועדת בחירות, תיאר את הקושי בספירת הקולות. אמר שהיה ברור שהתהליך היה לא תקין, 

 אך מבחינתו, בשום שלב לא היה רושם שנעשה משהו שלילי בכוונת זדון.

 

 הבחירות

נפל הוועד,  תתפות המעטה של החברים בישיבותההשויתכן גם בעיית , ואירגונו עקב העומס הרב לקראת הכנס

חברת בתמיכת חורי ופרופ' הכנס טופלו בין פרופ' רוזן בהכנת מרבית הדברים עומס רב על הנשיא פרופ' רוזן. 

מסיבות אלה לא היה ארגון מסודר ונהיר של הליך הבחירות על כל שלביו, . שנרתמה לסייע לאיגוד הכנסים

המינוי של ועדת בחירות בראשות הול בחירות במקביל לשינוי תקנון. יהארגוני הצפוי בנובעיקר לא אובחן הקושי 

לא נדונה בישיבת הוועד אופן הבחירות, בהינתן שמדובר  בנסיבות שנוצרוד"ר בני ברנפלד נעשה מאוחר ביותר. 

י הארגוני במבנה שיכלול את המועמדים השונים ויישקף את השינטופס בחירות נקבע בשינוי מבני בוועד, ולא 

, יחד עם טופס נלווה תואם את התכוניות שגובשוהטופס ע"י חברת הכנסים סמוך לכנס הוכן החדש.  הוועד

לעיון חברי הוועד או  ולא הובא םההטפסים לא כללו הנחיות על תהליך ההצבעה. והמלצות לחברי הוועד החדש. 

 ועדת הבחירות לפני הבחירות.
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טפסים, האחד של הבחירות עם רשימת  2על שולחן ההצבעות הונחו הכנס,  במהלךלצורך קיום הבחירות 

תפקידים בוועד, והשני של המבנה החדש המוצע של הוועד, עם האנשים שהוצעו לתפקידים. באף אחד מהטפסים 

חלק . , ומה המשמעות של שני הטפסים והפערים בשמות המועמדיםלא היה תדריך למצביע איך לבחור

 לדבר שגרם בלבול נוסף בעיקר שלא היה ברור כיצד ואם כפ ,קידים השונים הופיעו מספר פעמיםמהמועמדים לתפ

בפועל, מקצת האנשים הצביעו באמצעות הדף של הבחירות ומקצתם סימנו שמות על הדף של תפקידים אפשרי. 

ם אנשים לשני מבנה הוועד. בדף הבחירות היו מועמדים לתפקידים שונים, ומקצת האנשים הצביעו עבור אות

 תפקידים.

קראו לפרופ' רוזן )מזכירת האיגוד( ד"ר ברנפלד ונועה לאור כל זאת, תהליך ספירת הקולות היה בלתי אפשרי. 

משום שלא היו  עליהם הצביעו יותר מפעם אחת עבור מועמד מסויים נפסלו ויתכן שהושמדו מקצת הדפיםלעזור. 

פרופ' נקראו טענו שספירת הקולות לא תקינה, ולכן  איגוד שונים בסמוך לסיום הספירה חברי. תקינים \ברורים 

 , אולם גם הם נתקלו כמובן בקושי הנ"ל.לספור את הקולות מחדשבניסיון לנועה  ףהצטרלאגר ופרופ' פיינסטון 

בלו יומספר חברים קדפי הצבעה,  59היו התברר קושי מהותי להבין ולסכם את התוצאות. בספירה המחודשת 

כמה דפים היו חסרים בספירה זו או כמה אנשים הצביעו אם ו. לא ברור קולות משמעותית ממספר הטפסיםיותר 

יתכן ויש כמו כן התברר כי  .ולא על הטופס הייעודי באמצעות הדף של מבנה הוועד החדש עם תפקידים מוצעים

יון להבין את תוצאות על אלה שעסקו בניסהוסכם כפל הצבעה שכן חלק מהמצביעים סמנו על שני הדפים. 

דאי לא נהיר איך ניתן להקים ועד במבנה ו, ובוכי לא ניתן להתבסס בצורה סבירה על תוצאות אלוהבחירות 

 החדש.

לאחר הבחירות, במליאה, פרופ' פיינסטון הציג את הטיוטא של התקנות )שנשלחה לכלל חברי האיגוד כמה ימים 

בנסיבות אלה לא ניתן ולא  .אך גם לא התנהל הליך אישור רשמי לשינוי המבנה קודם לכן( ולא הובעה התנגדות

 נכון היה לפרסם תוצאות לא אחראיות ולא אמינות של הבחירות.

, כולל משהוצגו התקלות לפרופ' רוזן, הביעה חרטה על המעשים הלא תקינים, וקיבל עליהם אחריותכאמור, 

 .הסכמה על כך שלא ניתן להשלים את הליך הבחירות

 

 

 מסקנות

דבר שלא  ,נלווים נוספים, מקצתם הצליח להביא לאיגוד חבריםהביא רוח חדשה ושונה לוועד האיגוד, ופרופ רוזן 

, ולגרום להתעניינות מחודשת בנעשה כן הצליח להגדיל את גודל הכנס מבחינת מספר המשתתפים נעשה בעבר.

 .באיגוד
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נאמנה את דעת חברי האיגוד. בהתאם אנו קובעים שהן  נעשו טעויות בניהול הבחירות, הפוגעות ביכולתן לשקף

 תהיינה בחירות חדשות במועד הקרוב ביותר האפשרי )כחודשיים(.שבטלות ו

 הטעויות שנעשו הן:

  לא היה ארגון מסודר ונהיר של הליך הבחירות על כל שלביו, ובעיקר לא אובחן הקושי הארגוני הצפוי

 )שלא אושר במליאה(.  בניהול בחירות במקביל לשינוי תקנון

 .אי הצגת הטיוטא לתקנון מספיק זמן מראש, ובטרם קבלת אישור הר"י לשינויים 

 .קיום בחירות מבלי שלבוחרים נהיר על מה ואיך הם מצביעים 

 פסים לא כללו הנחיות על תהליך ההצבעה. הם לא הובאו לעיון חברי העובדה שהיו בקלפי שני טפסים ושהט

ישקף את המבנה זאת כשהיה צריך תכנון מקדים כדי שטופס אחד . הבחירות לפני הבחירותהוועד או ועדת 

 המורכב של הוועד.

 .המינוי של ועדת בחירות בראשות ד"ר בני ברנפלד נעשה מאוחר ביותר 

 .חשוב להדגיש כי הנשיא והוועד יכולים  אי בהירות לגבי אלו מהתפקידים חייבים להיות חברי ועד ואלו לא

חברים לתפקידי עבודה שונים, וחלק מהתפקידים אינם לבחירת חברי האיגוד )למשל יו"ר ועדת  למנות

 ות הוא מינוי של המועצה המדעית ולא של חברי האיגוד, כרגע מכהן בו פרופ' חורי(.נהבחי

  ואופן בחירתם.מראש, אי פרסום מסודר של שמות המועמדים 

 אלו לא היו לתפקיד הנשיא. השתתפות הנשיא בספירת הקולות, הגם שבחירות 

 ואיחור במינוי ועדת בחירות.ה כולל על מינוי ועדת בחירותשת חברי הוועד על הנעדאי הקפ , 

 .השמדת טפסים פסולים 

 

 

 

, אלא כלל האנשים פעלו כוונה נסתרתכל שאנו מצליחים לברר, בכל המעשים הנ"ל לא היתה כל כוונת זדון או כ

 .ובלהט העשייה לא התקיים הליך מסודר לטובת האינטרס של קידום האיגוד
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 אופרטיביות: החלטות

 בהקדם נהתקיימת, ובחירות חדשות מבוטלות 26/1/2023 -הבחירות שהיו בכנס ב. 

 ( ישארו פרופ' חורי, פרופ' פיינסטון, ד"ר בן לולו, וד"ר בורד"ר כהן, י, קהוועד הקודם )פרופ' מירובס

 בתפקידם עד לבחירות החדשות.

  אסיפת החברים יעד לאישרור תקנון חדש ע" קףותבשאר י 13/12/2018 -האיגוד מתקנון. 

 ר חיים "דו קנדל הארי פרופ': פרופ' דן עטר )יו"ר(, לקראת הבחירות החדשות הקמת ועדת בחירות

 13/12/2018 -מ ןלוועד חדש על פי התקנועדה תהיה אחראית על ניהול תהליך הבחירות והו שטארקר.

היא  .ימים לפני סגירת הרשימה( 30) ותמועמד הגשתלתוציא קול קורא ובהירה. הוועדה  בצורה מסודרת

דרך  ו)קרוב לוודאי שאלה יתקיימ ימים לפני הבחירות 30הבחירות והמועמדים מועד ואופן קיום  לעתודיע 

 ותפקח על התהליך בחירותה מועדקבע את תהיא . במערכת ייעודית של ההסתדרות הרפואית( תאינטרנטי

 .עה תהיה פתוחה לכמה ימים(ב)ואם במערכת של הר"י ההצ

 תפקידים ל המוגדרים בתקנון )מזכיר, גזבר(. את בעלי התפקידים ובחר מתוכיועד וה ,עם כינון הוועד החדש

, אינם חברי ועדחברי ועד או חברים ש למינויים שונים שלבהתאם לצורך. אין מניעה  חברים ימונונוספים 

 אך אלו יצטרכו לקבל אישור הוועד החדש.

 של הוועד כולל אפשרות של שינוי מבני אם כינון הוועד החדש, יחליטו על הדרך הטובה לנהל את האיגוד .

יגישו את השינויים לאישור הר"י והחברים יצביעו על  ,במידה והדבר יחייב שינוי תקנון, יחליטו על כך

 .באמצעות מערכת ההצבעה הדיגיטאלית של הר"יעודית או יאו במהלך אסיפת חברים י ,השינויים

 

 על החתום,

 

 

 רופ' דרקסלרפ  פרופ' פיינסטון,  פרופ' חורי,  פרופ' ליברגל,  ,פרופ' אגר


