
 ועדת הבחירותסיכום ישיבת 

26.12.2017 
 

 משתתפים

 ושחר פייס. גרי מנדלסון, רו"ח מני צמח, דן תל ניר -הבחירות  ועדתיו"ר ועדת הבחירות: חברי 

חברת  מטעם  נציגירון (, האיגוד ת)מזכיר מור רוזנר )משקיף(, טל קפלןעו"ד משתתפים נוספים: 

  (.EVOTE) די.בי.סיסטם

 אפרת דסקל,נעדרה : 

 דן תל ניר מסכם: -יו"ר הוועדה 
הבחירות שמונתה על ידי הוועד המנהל לצורך פיקוח וניהול מערכת הבחירות התכנסה לראשונה בתאריך  ועדת

 חברי האיגוד הבאים: 8גרת הבחירות לוועד המנהל שכלל את לקביעת מס 3.10.2017

 פרופ' קרין נהון. .1

 עו"ד דור נחמן. .2

 בר.-בת שבע אנגלברג .3

 יעקב נבות. .4

 נתן גביש. .5

 לביא שיפמן. .6

 מני לוי. .7

 אייל דרורי. .8

 

 12:00בשעה  26.12.2017בצהריים ונסגרה ביום  12:00בשעה  24.12.2017החלה בתאריך הבחירות  מערכת

 . בצהריים

 יו זכאים להצביע במערכת הבחירות.חברים ה 499

נחשפו  13:30ובשעה  -או לעובדי האיגוד \עד לרגע זה לא הועברו התוצאות מהחברה החיצונית לחברי הוועדה ו

 מפורט בהודעה זו.התוצאות כ

 

  



 הבחירות ועדתהודעת 
 2017-2018פרסום תוצאות רשמיות : בחירות 

הוועדה  -הישראלי )ע"ר(  במשרדי איגוד האינטרנט 13:00בשעה  26.12.2017תאריך הבחירות התכנסה ב ועדת

 .קיבלה לראשונה מהחברה שהפעילה את מערך ההצבעה את תוצאות ההצבעה

 12:00בשעה  24.12.2017שעות החל מתאריך  48כפי שהוחלט במהלך  ;הוועדה מציינת כי הבחירות התקיימו

 . בצהריים 12:00בשעה  26.12.2017בצהריים ועד לתאריך 

שהוועדה טיפלה בתקלות מיוחדות, וזאת במיוחד לאחר  ללא תקלות רותהוועדה מדגישה כי תהליך הבחי

 נקודתיות.

 מקרה בו טיפלה הוועדה:

 שלושה חברים שתקופת החסד שלהם הסתיימה במהלך הבחירות וזכאותם נחסמה במועד והם לא הצביעו. 

 

להסיר אותם מההודעות הודעות על הבחירות נשלחו לכל בעלי זכות ההצבעה. שלושה חברים פנו לאיגוד בבקשה 

 ככלל ובפרט על נושא הבחירות. לחברים, הובהר כי, באפשרותם להתעדכן מול העמותה באמצעי העדכון השונים.

 

 סיכום נתוני ההצבעה:
 .25.25%חברים; שיעור ההצבעה עומד על  126, מתוכם הצביעו 499: הינו בעלי זכות בחירהסה"כ  .1

 להלן התוצאות: .2

 מצביעים מועמד מקום

 83 קובי סלע 1מקום 

 62 אבי נגר 2מקום 

 54 יעקב נבות 3מקום 

 53  חיים ליטבין 4מקום 

 
 לצד שאר חברי הוועד: שנים 3המקומות הראשונים יכהנו קדנציה מלאה של  בשניהמועמדים שזכו  שני. 3

 פרופ' קרין נהון .1

 בר-בת שבע אנגלברג .2

 מני לוי .3

 לביא שיפמן .4

 

הבחירות,  ועדתומודים לכל מי שהשתתף בבחירות ולכל חברי אנו מברכים את הנבחרים ומאחלים להם בהצלחה 

  ליועץ המשפטי ולחברת די.בי.סיסטם שסיפקה את מערכת הבחירות.

 כולנו תקווה שחברי הוועד המנהל החדשים יובילו את האיגוד למימוש מטרותיו בצורה המיטבית.

 


