סיכום ישיבת וועדת הבחירות מתאריך
21//120//
חברי הוועדה:
 .1אפרת דסקל.
 .2דן תל-ניר.
 .3גרי מנדלסון.
 .4רו"ח מני צמח.

משתתפים נוספים שאינם חברי הועדה ותפקידם:
 .1עו"ד ירון קידר  -היועץ המשפטי של האיגוד  -משקיף הוועדה.
 .2עו"ד וסים אבו סאלם – מזכיר האיגוד.

סיכום
מועד הגשת המועמדויות תם לו ביום שלישי ה /.//.20//-בשעה  /2:00בצהריים.
מכיוון שבמהלך חודש אוקטובר הייתה תקופת חגים וחופשות ,הוועדה מחליטה בזאת ,בדומה לשנה שעברה ,שמי
שחברותו פקעה במהלך חודש אוקטובר ויחדש את חברותו עד ה //-לנובמבר תיחשב הרציפות לצורך ההצבעה
בבחירות.

להלן רשימת מגישי מועמדות לוועד העמותה:
./
.2
.3
.4
.5
./
.7
.8

חיים ליטבין.
ניל אוסמן.
אייל דרורי.
לביא שיפמן.
נאווה שלומוביץ-גלעד.
ערן גרף.
רועי שלומי.
יהודה דויטש.

הוועדה פסלה את מועמדותם של שניים מהמגישים שהגישו מועמדות לבחירות מהסיבות המפורטות כדלקמן:
 ./ניל אוסמן :אינו חבר איגוד ולכן לא ניתן לקבל את הגשת המועמדות שלו.
 .2ערן גרף :החבר לא עמד בתנאי הסף מאחר ולא צירף מכתבי המלצה לבקשתו.

הוועדה מאשרת את מועמדותם של החברים הבאים:
 ./חיים ליטבין:
התייחסות הוועדה  -וועדת הבחירות דנה בנושא מועמדותו של חיים ליטבין לאור העובדה שהוא מכהן
בשנים האחרונות כסמנכ"ל חברת דומיין דה נט בע"מ שהיא אחד מהרשמים המפוקחים על ידי האיגוד.
הוחלט כי על פי הנתונים שבידי הוועדה אין עילה לפסילת מועמדותו של חיים ליטבין ,היות והנ"ל עומד
בכל תנאי הסף המופיעים בתקנון העמותה כמועמד לחברות בוועד .במידה וייבחר יידרש האיגוד לקבוע
הסדר מניעת ניגוד עניינים מפורט אשר ימנע ניגוד עניינים בין פעילותו כחבר וועד [במידה וייבחר] לבין
תפקידו בחברה העסקית ,תוך התייחסות לסוגיית התחרות העסקית ,גישה למידע ומראית העין כלפי
רשמים אחרים.
הוועדה ממליצה לוועד המנהל ,שבמידה וייבחר ,לערוך הסדר כאמור לעיל.
הוועדה מבקשת להעביר לידיעת המועמד את תוכן החלטתה על כל משמעותיה.
 .2אייל דרורי.
 .3לביא שיפמן.
 .4נאווה שלומוביץ-גלעד.
 .5רועי שלומי.
 ./יהודה דויטש.



הוועדה מאשררת את החלטתה הקודמת משנה זאת וכן משנה שעברה כי על מנת למנוע מתן משקל יתר
[מיוריזציה] הרי שכל מצביע ,כפי שנקבע בתקנון ,יצביע עבור מספר המקומות הפנויים  -במקרה זה
שלושה.

