
 

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( 

 2019 - ועדת הבחירות לוועד המנהל -ישיבה מסכמת  -פרוטוקול 
 

  "( האיגוד של ועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( )"   תה המסכמת ישיב 
 תקווה - בפתח , במשרדי האיגוד  14:00בשעה  ,  24.12.2019שנועדה והתקיימה בתאריך    , 2019לשנת  

 סדר נושאים כללי לישיבה

 בדיקת תוצאות ההצבעה והכרזת התוצאות. 

 בישיבה חברי ועדת הבחירות ויתר המשתתפים

 חברי ועדת הבחירות 

 . נעדרה מהישיבה –  יו"ר הוועדה  –יערה קזצינסקי אדן  .1

 שחר פיס.   .2

 . דויד פרידמן  .3

 הגוף המבקר של האיגוד.  –רו"ח )משפטן( מני צמח  .4

 נעדר מהישיבה.  –פיקסר ערן  .5

 משתתפים נוספים שאינם חברי הועדה ותפקידם

 משקיף הוועדה.  -היועץ המשפטי של האיגוד   - עו"ד טל קפלן )פרל כהן צדק לצר ברץ(  .1

 מזכירת האיגוד.  – מור רוזנר  .2

 . " המערכתספק  , להלן: "(eVoteדי. בי. סיסטם ) – שירותי ההצבעה מערכת נציג ספק  – יניב בן יוחנה  .3

 סיכום הישיבה, הנתונים והתוצאות

בחנה את נתוני ההצבעה, לרבות מספר הזכאים להצביע,   ,ספק המערכת , יחד עם מזכירת האיגוד ונציג  הוועדה 

, תקינות הליך ההצבעה, תקופת ההצבעה, הנתונים שהועברו לספק  מספר המצביעים בפועל ואחוז ההצבעה

הועדה קיבלה   מבעוד מועד. ספק המערכת שסוכם בין הועדה לההצבעה נערכה בהתאם לאפיון  המערכת ועוד. 

 הנתונים. טבלאות הסבר מנציג ספק המערכת אודות אופן פעולת המערכת והצפנת 

  את  אישרה והוועדה  התאמות אי  או  חריגים   נמצאו לא האמורות   הפעולות ובביצוע הנתונים  כל בבדיקת

 . המידע  תקינות

  12:00בשעה  24.12.2019בצהריים ונסגרה ביום  12:00בשעה  22.12.2019מערכת הבחירות החלה בתאריך 

 ישיבת ועדת הבחירות התכנסה כשעתיים לאחר סגירת ההצבעה. .  שעות הצבעה(  48)סה"כ  בצהריים 

 . סה"כחברי עמותה   222, מתוך הנוכחית   היו זכאים להצביע במערכת הבחירותבעמותה  חברים  208



שהגיע למשרדי האיגוד    ספק המערכתידי נציג  -תוצאות ההצבעה נמסרו לחברי הוועדה לראשונה במועד הישיבה, על

 . , כמו גם נתונים שונים בנוגע להשתתפות בהצבעה, את אופן ההצבעה ואת אופן מסירת התוצאות והציג את הנתונים 

  4( חברי ועד, מתוך 2) שנינבחרו  היוםת שהסתיימו בבחירו חברי הנהלה. 7באיגוד אמורים לכהן בכל עת ככלל, 

המקומות הראשונים יכהנו בתפקידם  ני שנבחרו בש מועמדים. השהציגו את מועמדותם לכהונה חברי עמותה

 במשך שלוש שנים.  

לביא  ו בר-שבע אנגלברג -שמסיימים את כהונתם עם פרסומם של תוצאות אלה, הם: בתהמכהנים חברי הוועד שני 

שבע וללביא על כהונתם המשמעותית בוועד העמותה  - הוועדה ובוודאי חברי האיגוד כולו מודים לבת. שיפמן

 ועל תרומתם הרבה לאיגוד. 

 ותוצאות הבחירות סיכום נתוני ההצבעה
וכך   מועמדים 2-בדיוק ל נדרש להצביעלתקנון, כל אחד מהמצביעים רישא )ד( 22בהתאם להוראות סעיף  .1

 . היה

)כל אחד מהם לשני   חברים 111 בפועל  , מתוכם הצביעוחברי עמותה  208סה"כ בעלי זכות בחירה:  .2

שיעור ההצבעה בשנה  למעלה מכפול מ)  53.36% הינו ; שיעור ההצבעה הצבעות סה"כ( 222 – מועמדים 

   . (24.95% –שעברה 

 

 : 2018הסופיות של בחירות  להלן התוצאות  .3

 מספר קולות  שם המועמד  מקום 

 83 קרן אלבורג רימון  1

 72 רם מלאכי  2

 34 חיים ליטבין  3

 33 ירון פרץ  4

 
הצבעות סה"כ, בעוד רם מלאכי   83רימון נבחרה במקום הראשון עם  קרן אלבורגהתוצאות עולה כי ן מ .4

המועמדים חיים ליטבין וירון פרץ, שסיימו במקומות השלישי והרביעי,   . הצבעות  72נבחר במקום השני עם 

 . , ולא נבחרוהצבעות בהתאמה 33-ו  34-זכו ל 

 . מלאכי קרן אלבורג רימון ורם שנים נבחרו    3לתקופת כהונה מלאה של   –לסיכום  .5

 

מודה ליתר המועמדים על נכונותם    . הוועדהבתפקידםלהם בהצלחה    תאת הנבחרים ומאחל  תברכועדת הבחירות מ 

 .  וסייע לממש אותן לכל מי שהשתתף בבחירות  מודה גם לתרום ולהתמודד. הוועדה 

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

 לערך.  14:40ה ננעלה בשעה ישיבה

 


