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פרוטוקול ישיבה מספר  2של ועדת הבחירות לוועד המנהל 2018
ישיבה מס' ( 2אישור מועמדים לבחירה לוועד המנהל) של ועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד
האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") שנועדה והתקיימה בתאריכים  ,20-23.2018באמצעות תקשורת
מחשבים

סדר נושאים כללי לישיבה
בדיקת ואישור חברי העמותה שהציגו את מועמדותם בבחירות לוועד המנהל .2018

חברי ועדת הבחירות ויתר המשתתפים
חברי ועדת הבחירות
 . 1יערה קזצינסקי אדן – יו"ר הוועדה.
 . 2שחר פיס.
 . 3עו"ד משה רוזנבלום.
 . 4רו"ח (משפטן) מני צמח – הגוף המבקר של האיגוד.
משתתפים נוספים שאינם חברי הועדה ותפקידם
 . 1עו"ד טל קפלן (פרל כהן צדק לצר ברץ)  -היועץ המשפטי של האיגוד  -משקיף הוועדה.
 . 2מור רוזנר – מזכירת האיגוד.

רשימת המועמדים
כפי שנקבע  -מועד הגשת המועמדויות הסתיים בתאריך  ,20.11.2018בשעה  12:00בצהריים.
להלן רשימת חברי העמותה שהגישו את מועמדותם לכהן בוועד העמותה במערכת הבחירות לשנת
( 2018לפי סדר האלף-בית):



בת שבע אנגלברג בר (חברת ועד מכהנת).



ארוד בליסה.



רועי בסר.



אורי וולובסקי.



חיים ליטבין.



קרין נהון (חברת ועד מכהנת ונשיאת העמותה).



טוהר נחמן.



אשר רוטקופ.

לאחר שקיימה דיון מקיף בנושא ,ובדקה את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאי הכשירות הקבועים
בתקנון האיגוד ובחוק העמותות ,הוועדה מאשרת את מועמדותם של כל שמונת חברי העמותה
המועמדים המפורטים לעיל.
נבקש להבהיר ,כי הוועדה דנה באפשרות של היווצרות ניגוד עניינים של אחד או יותר מהמועמדים.
הוועדה לא מצאה לנכון לפסול בגין כך אף מועמדות לוועד המנהל של האיגוד .נציין ,כי האחריות למניעת
ניגוד עניינים אשר עלול להיווצר מצד מי מחברי הוועד שייבחרו ושמכהנים כיום חונה באחריות וועד
האיגוד ו הגוף המבקר.
במקביל ,הוועדה תמשיך לפקח על תהליך הבחירות בהתאם לתפקידה ות קדם את הנושאים הכרוכים
בקיום הבחירות .הוועדה תודיע למועמדים על אישור מועמדותם באמצעות מזכירת האיגוד וכן תנחה
אותם ביחס להכנת ומשלוח נוסח מכתבי פניה לחברי העמותה ,שגם הוא יישלח באמצעות האיגוד ,והכל
בהתאם להחלטת הוועדה בישיבתה הראשונה.
אנו מאחלים לכל המתמודדים הצלחה!

בברכה,
יערה קזצינסקי אדן
יו"ר ועדת הבחירות

