
   

 
 
 

 תועדת הבחירוהפתיחה של פרוטוקול ישיבת 

 , במשרדי האיגוד13:00בשעה  ,3/10/2017 

 לישיבה סדר יום

 הצגת חברי הוועדה ומשתתפים נוספים. .1

 תפקידי הוועדה. .2

 אופן קבלת החלטות בוועדה. .3

 תהליך הבחירות. .4

 ניהול פנקס החברים והבוחרים.הצגת  .5

 הצעות להחלטה. .6

 ועדה ומשתתפים נוספים והצגת חברי ה

 :עדהוהו חברי

 .יפעת ברכה .1

 ניר.-דן תל .2

 גרי מנדלסון. .3

 .שחר פיס .4

 רו"ח מני צמח. .5

 : ותפקידם הועדה חברי שאינם נוספים משתתפים

 ועדה.ומשקיף ה -היועץ המשפטי של האיגוד  - קפלן )פרל כהן צדק לצר ברץ( טלעו"ד  .1

 האיגוד. תמזכיר – מור רוזנר .2

 

 

 



   

 
 
 

 

 בחירות יו"ר הישיבה 

 כיו"ר לוועדת הבחירות.לשמש  הוצע: דן תל ניר הצעה

 , גרי מנדלסון.יפעת ברכה, שחר פיסניר, -(: מני צמח, דן תל5בעד )

 -----(: 0נגד )

 ------(: 0נמנע )

 יו"ר הוועדה.כנבחר לכהן ניר -: דן תלהחלטה

 ועדה ותפקידי ה

  -ובין תפקידיה ניתן למנות את  העמותה בתקנון 22 סעיף מכוח פועלת הוועדה

, לרבות מתן הודעות על הבחירות וקריאות להצגת קביעת התאריכים והמועדים הרלבנטיים לבחירות .1

 . מועמדות

 .בהתאם להוראות החוק והתקנון וידוא כשירות המועמדים .2

 פיקוח על הבחירות. .3

 ., סדריה ונהליהקביעת אופן התנהלות הבחירות .4

 . ופרסומן הכרזת התוצאות .5

  אופן קבלת החלטות בוועדה

מאושרת  –החלטות הוועדה מתקבלות באופן דמוקרטי: החלטה הזוכה לרוב קולות של חברי הועדה 

 אין זכות הצבעה(.  )למשקיף

 תהליך הבחירות 

בהתאם לשינויים האחרונים בתקנון העמותה, שנכנסו וזאת  חברי הנהלה 7באיגוד אמורים לכהן בכל עת  .1

מהותם של  .החלטות האסיפה הכללית של העמותה מחודש יוני האחרוןב וכאמור, 1.10.2017לתוקפם ביום 

  השינויים הללו הוסברה לחברי הוועדה.



   

 
 
 

תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה בת שלוש  כאשרהבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה,  .2

 . , ובהתאם למנגנון היציאה והבחירה הקבוע בתקנון העמותהשנים

 :הם חברי ההנהלה שמסיימים את תקופת כהונתם שלושה , ומנגדחברי ועד שניייבחרו בבחירות הנוכחיות  .3

 .דור נחמן .1

  .יעקב נבות .2

 . נתן גביש .3

 : 2016בחירות  – שנה שעברהועדת הבחירות ב תפעילועל  סקירה

 .כיו"ר וועדת הבחירות הקודמתגם דן תל ניר אשר כיהן  –ניתנה סקירה על ידי יו"ר הוועדה 

 מתחלף רנדומלית בכל פתיחה., העם מסר קצר הכיל את תמונות המועמדשל כל מועמד, דף ההצעה  .1

בכרטיס המועמדים  הוצגועבר בדיוור לחברי העמותה וכן הלא את הפורמט וזה יכל מועמד מ -מייל תעמולה  .2

 באתר האיגוד.

 דיונים.סקירת כל מהלך ה ועדה ללאופורסמו פרוטוקולים של החלטות ה .3

 שעות. 48 תהיהי תקופת הבחירות .4

 הצגת הטבלה לוועדה. -אישור תקינותם של המועמדים  .5

 .תהשנמסר לוועדה על ידי הנהלת העמו אישור תקינות ספר הבוחרים .6

 הצגת ניהול פנקס החברים והבוחרים

של החברים . המספר המדויק )נכון לתחילת אוקטובר( בתוקףשחברותם  552חברי העמותה השנה רשומים בפנקס 

 .ובנתונים שיופקו ממחשבי העמותה ואחוז הזכאים לבחירה תלוי במועד הבחירות שוועדת הבחירות תקבע

 סקר את ההחלטות שנלקחו שנה שעברה ולדעתו ההחלטות שהתקבלו הן סבירות. ,יו"ר הוועדה –דן תל ניר 

  ות וועדת בחירות:החלטסיכום 

. המנהל מועמדות לוועדהך הבחירות והצגת תהלי ייפתח ,בצהריים 14:00בשעה , 15/10/2017 יום א',ב .1

הקול הקורא להצגת לחברי העמותה את ישגר בסמוך למועד זה ולאחר החזרה מחופשת הסוכות, האיגוד 

אותו קבעה הוועדה  המועד האחרון להצגת מועמדות .("א" נספח) המצורף לפרוטוקול זה , בנוסחמועמדות

 בצהריים. 12:00בשעה  ,19/11/2017 ביום א', הוא



   

 
 
 

 . ניר, יפעת ברכה, שחר פיס, גרי מנדלסון-(: מני צמח, דן תל5) בעד

 -----(: 0) נגד

 ------(: 0) נמנע

 .אחד פה התקבלה ההחלטה: הוחלט

ליין, בדיוור ישיר לכל -און ממוחשבת מערכת איגוד יתקיימו באמצעותהמערכת הבחירות לוועד המנהל של  .2

 בדומה לשנה שעברה. –חבר עמותה

 . ניר, יפעת ברכה, שחר פיס, גרי מנדלסון-(: מני צמח, דן תל5) בעד

 -----(: 0) נגד

 ------(: 0) נמנע

 התקבלה פה אחד.: ההחלטה הוחלט

ויסתיימו  ,12:00בשעה  ,2017,דצמבר 24-יחלו ביום א' הש שעות, כך 48יימשכו הבחירות לוועד המנהל  .3

 .12:00בשעה  ,2017 ,דצמבר 26-ביום ג' ה

 .ניר, יפעת ברכה, שחר פיס, גרי מנדלסון-(: מני צמח, דן תל5) בעד

 -----(: 0) נגד

 ------(: 0) נמנע

 .אחד פה התקבלה ההחלטה: הוחלט

, לחברי האיגוד המועמדים שליחת מכתב פניה שלותתבקש תתאפשר , הוועדה לאחר אישור המועמדים על ידי  .4

. מכתבי הפניה ישלחו לוועדת הבחירות לאישור על ידה, למניעת לשון הרע ושפה/תוכן הצבעה זכותבעלי 

 .באתר האינטרנט של האיגודיוצגו אף פוגעני, יופצו על ידי האיגוד בדוא"ל לחברי האיגוד ו

 .ניר, יפעת ברכה, שחר פיס, גרי מנדלסון-(: מני צמח, דן תל5) בעד

 -----(: 0) נגד

 ------(: 0) נמנע

 .אחד פה התקבלה ההחלטה: הוחלט

השתתפות חברי האיגוד  במהלך תקופת הבחירות יישלחו שלושה מיילים לחברי האיגוד במטרה להכביר את .5

 .לתקופה זו ובבוקר היום השנישל תקופת ההצבעה בתחילת הבחירות, בצהרי היום הראשון ; בהצבעות



   

 
 
 

 .ניר, יפעת ברכה, שחר פיס, גרי מנדלסון-(: מני צמח, דן תל5) בעד

 -----(: 0) נגד

 ------(: 0) נמנע

 .אחד פה התקבלה ההחלטה: הוחלט

 בבחירות מועדיםלוח ה

הגשת תקופת : 19/11/2017 עד ליום א', –)לאחר משלוח הקול הקורא(  15/10/2017יום א',  •

 .)ע"ר( מועמדות לבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראליה

 .פרסום רשימת המועמדים שמטרתהוועדת הבחירות של  ה השנייהישיבת ,20/11/2017יום ב',  •

 לוועדת הבחירות.שאושרו אחרון לשליחת מכתבי פניה של המועמדים המועד ה ,30/11/2017יום ה',  •

 אישור נוסח מכתבי הפניה על ידי וועדת הבחירות. ,4/12/2017יום ב',  •

 .הפצת מכתבי הפניה לחברים על ידי האיגוד ,5/12/2017יום ג',  •

, באמצעות הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי ,24-26/12/2017ימים א' עד ג',  •

 .המערכת הממוחשבת

 .פרסום תוצאות הבחירותהצגת, אישור ו: וועדת הבחירות ה המסכמת שלישיבת ,26/12/2017יום ג',  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 קול קורא להצגת מועמדות –נספח א' 

 2017אוקטובר 

 ,ה/יקראיגוד  ה/חבר

 

 7201 בחירות -( ר"ע) הישראלי האינטרנט איגוד של המנהל בוועד לכהונה מועמדות להצגת הזמנה: הנדון

 !ולהשפיע פעיל חלק לקחת הזמן זה

, העמותה בוועד לכהונה מועמדותם את להציג האיגוד לחברי קוראת( ר"ע) הישראלי האינטרנט איגוד של הבחירות ועדת

 בתנאי ועומדים ,בתפקיד לכהן כמתאימים עצמם הרואים חברים. 2017 לשנתלוועד העמותה  הבחירות מהליך כחלק

 בהחלטות מעורבים ולהיות וחדשים קיימים ופרויקטים יוזמות לקדם, להשפיע, שייבחרו במקרה, יוכלו, תקנוןחוק והה

 . בפרט האיגוד ולפעילות בכלל בישראל לאינטרנט הנוגעות

 מזוויות, ובעולם בישראל האינטרנט בנושא רב למידע כהונתם במהלך נחשפים(, בהתנדבות המכהנים) הוועד חברי

 .וניהולו האיגוד בפעילויות ומרכזי פעיל חלק ונוטלים ותרבות, מחקר, חינוך, עסקים, טכנולוגיה, תשתיות של שונות

 

 ?וכיצד מועמדות להציג רשאי מי

 לפחות במשך ברציפות בתוקף הייתה באיגוד חברותו אשר עמותה חבר כל ועד כחבר לכהונה מועמדות להציג רשאי

 2החוק והתקנון בתנאי העומד חבר. 1(24.12.2017פתיחת ההצבעה )השנה תחל ההצבעה בתאריך  למועד קודם שנה

: לכתובת, ל"בדוא הבאים המסמכים את הבחירות לוועדת ישלח, העמותה וועדכהן בל מועמדותו את להציג ומעוניין

elections@isoc.org.il - 

 לצרף יש לתיאור 3.שלו הבחירות ומצע המקצועי ניסיונו, עיסוקו, השכלתו, האישיים פרטיו את המפרט צרק תיאור

 (. פיקסלים 1000*1000 בגודל) טובה באיכות ת ראשתמונ

 ובתחומי האינטרנט בתחום בקיאותו, המועמד עם היכרותם על המעידים 4באיגוד אחרים מחברים המלצה מכתבי שלושה .1

 . האיגוד פעילות

 

 בצהריים. 12:00 בשעה ,2017, לנובמבר 19 -ה ,'א מיום יאוחר לא האיגוד למשרדי להגיע אלו מסמכים על

 (הצורך במידת השלמות/  תיקונים לאפשר מנת על האחרון למועד קודם ולהגיש להקדים רצוי)

                                                           
החודשים שקדמו לראשית המועד  ארבעתבנוסף, יוכל להציג מועמדות גם חבר שחברותו הייתה בתוקף במהלך   1

 ובלבד שהיה חבר באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה.לוועד, שנקבע להצגת מועמדות 

 . https://www.isoc.org.il/about/rulesofprocedureניתן לעיין בתקנון באתר האיגוד, בכתובת:    2 
הצעה לנוסח הגשת מועמדות ולטופס המלצה ניתן למצוא באתר החברים. תוכן הטופס שיגיש המועמד )ללא שמות    3

 לצורך הצגת המועמד בפני הבוחרים.  בעמוד תבניתי המיועד, הממליצים( יועלה לאזור הבחירות באתר האיגוד
 המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה באחת מחמש מערכות הבחירות האחרונות.למעט אם   4

mailto:elections@isoc.org.il
https://www.isoc.org.il/about/rulesofprocedure


   

 
 
 

 בדבר המועמדות מציגי את ותיידע ,בתקנון הקבועים בתנאים ועמידתם המועמדים כשירות את תבדוק הבחירות וועדת

 .2017 ,לנובמבר 20-ב', ה ליוםבסמוך  החלטתה

 

 5:הבחירות אודות

, וזאת בהתאם לתיקונים האחרונים חברים 7 כולל העמותה ועד ,ככלל. לשנה אחת מתקיימות העמותה לוועד הבחירות

 הכהונה תקופת. מתשעה לשבעה(, שהפחיתו את מספר חברי הוועד 1.10.2017בתקנון העמותה )שנכנסו לתוקפם ביום 

 2 ויבחרו. נתן גבישו יעקב גנותדור נחמן, : ועד חברי 3 כהונתם את מסיימים זו בשנה. שנים 3 אהי ועד חבר כל של

 . האינטרנט באמצעות תתבצע ההצבעה. חדשים ועד חברי

 

 :אל לכתוב מתבקשים, הבחירות על ההודעה למשלוח ל"הדוא כתובת את לעדכן המעוניינים חברים

members@isoc.org.il. 

 

 : בלבד שעות 48 הינה הבחירות תקופת

 .12:00בשעה  ,2017, דצמברב 26-ה ,ועד ליום ג' ,12:00בשעה  ,2017 ,דצמברב 24-ה,' א מיום החל

 

  :הבחירות וועדת הרכב

  .,שחר פיס, יפעת ברכה מנדלסון גרי, האיגוד של המבקר הגוף - צמח מני ח"רו, ר"יו - ניר תל דן

 .elections@isoc.org.il: ל"בדוא ,שאלה בכל לסייע ישמח המשרד צוות

 

 

 ,בברכה

 הבחירות ועדת

 (ר"ע) הישראלי האינטרנט איגוד

  

                                                           
בתקופת בוועד העמותה ותפקידיו, העוסק סימן ה' ועדת הבחירות מזמינה את החברים לעיין בתקנון האיגוד ובפרט ב  5

. בכל מקרה של אי בהירות בין האמור במכתב ובתפקידי ועדת הבחירות באופן הבחירה ,בתנאי הכשירותהכהונה, 
 זה לבין התקנון, יגבר האמור בתקנון.

mailto:members@isoc.org.il
mailto:elections@isoc.org.il


   

 
 
 

 טופס הגשת מועמדות –נספח ב' 

לבחירות לוועד המנהל של  מועמדות הגשת

 .2017איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( לשנת 
 

 __________________ :שם מלא

  ________משנת איגוד חבר

 

  להוסיף קישור פייסבוק 

  להוסיף קישור  לינקדאין
 

 :שלי החזון

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 :שלי מאמין האני

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   

 
 
 

 :באיגוד לפעילותי המצע

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 :השכלה

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 :מקצועי ניסיון

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 :קודם התנדבותי ניסיון

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   

 
 
 

 :כישורים

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 יהיה רשאיהריני מאשר/ת כי במידה שוועדת הבחירות תמצא אותי כשיר/ה כמועמד לבחירות, האיגוד 

 מים)לרבות: גיל, השכלה, עיסוק וכד'( לצורך פרסו אמסור לאיגודשונים שובפרטים  בתמונה השתמשל

 .שימוש באמצעי המדיה הדיגיטליים והמודפסים השונים שהאיגוד עושה בהםהקשורים לבחירות 

                          

_____________________ 

 ת המועמדחתימ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

 נוסח מכתב המלצה –נספח ג' 

 

 : ______________תאריך

 :לכבוד

 )ע"ר( הישראלי האינטרנט איגוד -ועדת הבחירות 

 6 ברקת וברח

 4951774 והותק פתח

 elections@isoc.org.il: ל"דוא

 

 (580299543)ע"ר  הישראלי האינטרנט איגודכהונה כחבר ועד בל מועמדות הצגת: הנדון

 

 

 : __________________המועמד שם

 

 : ____________________________.הממליץ שם

 ___________(.  הממליץ של חבר מספר) האינטרנט איגוד חבר הנני

מתוך היכרותי האישית עם המועמד ___________________________, הנני ממליץ על קבלת 

. ידוע לי כי הנ"ל 2017לשנת לבחירות )ע"ר( מועמדותו/ה לבחירות להנהלת איגוד האינטרנט הישראלי 

לשמש כחבר הנהלת איגוד בקיא/ה בתחום האינטרנט ובתחום פעילות איגוד האינטרנט הישראלי וראוי 

 האינטרנט.

 

 הערות:

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

   

                          

_____________________ 

 ת הממליץחתימ                                                                                         

mailto:elections@isoc.org.il

