
 

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
  2018 - ועדת הבחירות לוועד המנהל -ישיבה מסכמת  -פרוטוקול 

 
 "(האיגודשל ועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( )" תה המסכמתישיב
 תקווה-בפתח, במשרדי האיגוד 14:00בשעה , 25.12.2018שנועדה והתקיימה בתאריך  ,2018לשנת 

 סדר נושאים כללי לישיבה

 בדיקת תוצאות ההצבעה והכרזת התוצאות.

 בישיבה חברי ועדת הבחירות ויתר המשתתפים

 חברי ועדת הבחירות 

 יו"ר הוועדה. –יערה קזצינסקי אדן  .1

 שחר פיס.  .2

 עו"ד משה רוזנבלום. .3

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

 חברי הועדה ותפקידםמשתתפים נוספים שאינם 

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

 מזכירת האיגוד. –מור רוזנר  .2

 ."(ספק המערכת, 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

ואף ערכה בדיקה כדי לוודא כי נתוני האיגוד אודות החברים הכשירים  מספר המצביעים בפועל ואחוז ההצבעה

ת ההצבעה לחברי העמותה כן נבדק כי נחסמה אפשרו להצביע תואמים לנתונים שהועברו לספק שירותי ההצבעה.

שסוכם בין ההצבעה נערכה בהתאם לאפיון שחברותם פקעה במהלך תקופת הבחירות, לפי תאריך הפקיעה. 

הועדה קיבלה הסבר מנציג ספק המערכת אודות אופן פעולת המערכת  מבעוד מועד. ספק המערכתהועדה ל

 והצפנת הנתונים.

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

 .המידע תקינות

 12:00בשעה  25.12.2018בצהריים ונסגרה ביום  12:00בשעה  23.12.2018מערכת הבחירות החלה בתאריך 

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

 .הנוכחית היו זכאים להצביע במערכת הבחירותבעמותה חברים  525



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

 ., את אופן ההצבעה ואת אופן מסירת התוצאותוהציג את הנתונים

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

, 6-יפחת לשל חברי הוועד גם אם מספרם  ולפעולמשיך להוועד התקנון מאפשר ל)אך  1.10.2017פם ביום לתוק

 .(בדומה למצבת חברי הוועד בעת זו

. שהציגו את מועמדותם לכהונה חברי עמותה 8( חברי ועד, מתוך 4נבחרו ארבעה ) אתמולבבחירות שהסתיימו 

המקומות הראשונים( יכהנו בתפקידם במשך שלוש שנים. בנוסף, ובהתאם שלושה מהחברים שנבחרו )בשלושת 

לתקנון, חבר ועד נוסף )שנבחר במקום הרביעי( נבחר כדי להחליף בתפקידו את רו"ח דרורי  20להוראות סעיף 

 2019קרי, עד לבחירות בשנת  –שפרש מתפקידו בוועד בשנה שעברה, וזאת למשך תקופת הכהונה שנותרה לו 

 כהונה של כשנה אחת(. )תקופת

שבע -שמסיימים את כהונתם עם פרסומם של תוצאות אלה, הם: פרופ' קרין נהון, בתהמכהנים שלושת חברי הוועד 

 השתיים הראשונות הציגו מחדש את מועמדותן לכהונה במערכת בחירות זו.. מני לויו בר-אנגלברג

 ותוצאות הבחירות סיכום נתוני ההצבעה

 מועמדים. 4-בדיוק ל נדרש להצביעלתקנון, כל אחד מהמצביעים רישא )ד( 22בהתאם להוראות סעיף  .1

 הינוחברים; שיעור ההצבעה  131 בפועל , מתוכם הצביעוחברי עמותה 525סה"כ בעלי זכות בחירה:  .2

  .(25.25% –)בדומה לשיעור ההצבעה בשנה שעברה  24.95%

 

 :2018הסופיות של בחירות  להלן התוצאות .3

 מספר קולות שם המועמד מקום

 111 פרופ' קרין נהון 1

 79 ארוד בליסה 2

 78 רועי בסר 3-4

 78 בת שבע אנגלברג בר 3-4

 61 טוהר נחמן 5

 49 אשר רוטקופ 6

 35 אורי וולובלסקי 7

 33 חיים ליטבין 8

 
שלוש למשך כחברת ועד התוצאות עולה כי נשיאת האיגוד, פרופ' קרין נהון, תמשיך לכהן בתפקידה ן מ .4

(. ארוד בליסה אשר זכה למספר הקולות 111שנים נוספות, לאחר שזכתה למספר הקולות הגבוה ביותר )

 (, יכהן אף הוא בוועד למשך שלוש שנים.79השני בגובהו )

ודי, שכן הן רועי בסר והן בת שבע אנגלברג בר זכו למספר קולות זהה עם היוודע התוצאות נוצר מצב ייח .5

 ( במקום השלישי והרביעי. 78)

( בבחירות שנבחרו )בשלושת המקומות הראשונים ת המועמדיםשלושכמפורט לעיל, ובהתאם לתקנון,  .6

במקום המועמד שנבחר לתקנון,  20יכהנו בתפקידם במשך שלוש שנים. בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 

(, יכהן רק את תקופת כדי להחליף בתפקידו את רו"ח דרורי שפרש מתפקידו בוועד בשנה שעברההרביעי )

)תקופת כהונה של כשנה  2019עד לבחירות בשנת  -שנה אחת  –הכהונה שנותרה למועמד שהחליף 

 אחת(.

 בסר וגב' אנגלברג )מר ועדת הבחירות נדרשה להכריע מי מבין שני המתמודדים שזכו במספר קולות זהה .7

 , יכהן בתפקידו במשך שלוש שנים ומי יכהן במשך שנה אחת בלבד. (בר

)ד(, כי המועמדים שייבחרו הם אלה שזכו למספר הקולות הגדול ביותר. 22הוראות התקנון קובעות, בסעיף  .8

מהם יכהן  התקנון מוסיף וקובע כי במידה וכמה מתמודדים צברו מספר זהה של קולות ולא ניתן להכריע מי



כחבר ועד, ובמידה ולא הגיעו לכדי הסכמה ביניהם, כי אז תקיים ועדת הבחירות הגרלה ביניהם והזוכה 

 יכהן כחבר הועד.

את הוועדה קבעה, תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של האיגוד )משקיף הוועדה(, כי אין מניעה להחיל  .9

ה זה, שכן המנגנון לעיל נועד בדיוק לסיטואציה )ד( על הסיטואציה החריגה שנוצרה במקר22הוראות סעיף 

 מעין זו, בה שני מועמדים זוכים למספר קולות זהה ולא ניתן להכריע מי מהם הוא הזוכה.

מבלי וועדת הבחירות שוחחה טלפונית עם שני המועמדים, בת שבע ורועי, במעמד הישיבה ובאופן נפרד,  .10

דע אם באפשרותם להגיע להסכמה כלשהי כדרישת מנת להיוו-ליידע אותם בעמדת המועמד השני, על

שעה שהתברר לוועדה כי אין באפשרות המועמדים להגיע להסכמה, שכן שניהם מעוניינים לממש  התקנון.

ולאחר ששני המועמדים הביעו את נכונותם , של שלוש שנים את פעילותם בוועד במשך תקופת כהונה מלאה

 גרלה בין המועמדים.החליטה הוועדה לערוך הלהשתתף בהגרלה, 

)היועץ המשפטי של האיגוד(.  הגרלה נערכה בנוכחות כל חברי הוועדה, מזכירת האיגוד, ומשקיף הוועדהה .11

יעלה בגורל הוא עם ציון שמו כי שמם של המועמדים יירשם על פתקים וכי המועמד שהפתק  הוועדה קבעה

, הוא שבחר הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח )משפטן( מני צמחשיכהן תקופת כהונה מלאה של שלוש שנים. 

יכהן בתפקידו שלוש שנים. בת שבע אנגלברג בר תמשיך  הקובע כי הואאת הפתק ועליו שמו של רועי בסר, 

 לכהן בוועד למשך שנה אחת נוספת.

שנים נבחרו פרופ' קרין נהון, ארוד בליסה ורועי בסר. לתקופת  3לתקופת כהונה מלאה של  –לסיכום  .12

 כהונה של שנה נבחרה בת שבע אנגלברג בר.

 

מודה ליתר המועמדים על נכונותם  . הוועדהבתפקידםאת הנבחרים ומאחלים להם בהצלחה  תברכועדת הבחירות מ

 . וסייע לממש אותן תתף בבחירותלכל מי שהש מודהגם לתרום ולהתמודד. הוועדה 

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

 לערך. 15:40ה ננעלה בשעה ישיבה

 


