סיכום ישיבת וועדת הבחירות – 23.11.2016
נוכחים:
.1
.2
.3
.4

דן תל-ניר (יו"ר הוועדה).
אפרת דסקל.
גרי מנדלסון.
רו"ח מני צמח.

נוכחים נוספים:
 .1עו"ד ירון קידר (משקיף).
 .2עו"ד וסים אבו סאלם (מזכיר).

נושא  -1החלטה לגבי קיום הבחירות
ביום הבחירות 20/11/2016 ,בשעה  ,11:30החליטה וועדת הבחירות על ביטול הליך ההצבעה ככלל והשימוש
במערכת המקוונת להצבעה בפרט.
וועדת הבחירות מדגישה כי פעלה לאורך כל התקופה בשקיפות וסיפקה אלטרנטיבות ליצירת קשר הן בבעיות
טכניות שצצו לחברים והן בבעיות פרוצדוראליות .כך למשל נשלח דוא"ל לכלל החברים בתאריך ,17.11.2016
טרום תחילת הבחירות ,ובו ניתנה האפשרות לשלוח מייל לתיבת דוא"ל ייעודית במקרה והחבר לא קיבל הודעה
על מנגנון הבחירה הטכנולוגי.
כחלק מהבקרות אותן מבצעת וועדת הבחירות מול החברה החיצונית שנשכרה ,ולאחר מספר הודעות שהגיעו
לשולחן הוועדה מחברים שלא קיבלו הודעות לדוא"ל שלהם ,בדבר גישת ההרשאה לבחירה במערכת ,הוחלט
שלא לפתוח את ההליך מחשש לכשל טכנולוגי שעלול לשבש את הבחירות ולפגום בהם.
הבירור שנערך בימים האחרונים הן במחשבי האיגוד והן אצל החברה המפעילה את המערכת אושש את החשש
הנ"ל .בתאריך  21.11.2016העבירה החברה החיצונית אשר תפעלה את מערכת הבחירות ,מכתב ממנו עולה כי
גוגל העולמית באמצעות שרתי הדואר שלה (  ) GMAILהגדירה את השרת שלהם כשרת  SPAMולכן אחוז גבוה
של המכתבים שהופנו לחברי האיגוד על ידי המערכת נשלחו לתיבת ה .SPAM-יודגש כי תקלה זו אותרה ותוקנה
בתיאום החברה החיצונית ו , GMAIL-ואף נעשו מספר מבדקים לאימות התיקון כאמור.
החברה החיצונית התחייבה לאור הליקוי הנ"ל ,להעמיד  Domainנוסף כגיבוי לזה שהיה כבר קיים ,ובכך יוסר
החשש מפני כשל טכני דומה נוסף.
בנוסף לכשל הטכני ,הסירו בתאריך  20.11.2016בשעה  3 10:54מן המועמדים את מועמדותם כאשר אחת
מהסיבות הייתה אי הגעת מיילים לדואר החברים.
לאור כל האמור לעיל ,ובמטרה לאפשר הליך בחירות שוויוני ,טהור ,נאות ותקין החליטה וועדת הבחירות
להקפיא את מצב הבחירות ,הן לגבי זהות המועמדים והן לגבי בעלי זכות ההצבעה ,נכון ליום ה14.11.2016-
(המועד האחרון להצגת מועמדות).
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משמעות ההחלטה כי הליך הבחירות ייפתח מחדש ,מועדי ההצבעה יחולו בהתאם לאמור בהמשך ורשימת
המועמדים העומדים לבחירה יהיו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לביא שיפמן.
נאווה שלומוביץ גלעד.
רועי שלומי.
יהודה דויטש.
חיים ליטבין.
אייל דרורי.

להלן המועדים החדשים שנקבעו:
-

ההצבעה תתקיים מ  18.12.2016בשעה  12:00בצהריים ועד  20.12.2016בשעה  12:00בצהריים.
חשיפת התוצאות ביום  21.12.2016בשעה .16:30
פרסום התוצאות ביום .21.12.2016

בפני כל המועמדים שצוינו לעיל ,ניתנת הזכות לאשרר את הצגת מועמדותם מחדש לבחירה לוועד המנהל וכן
לשלוח מכתב פניה מעודכן לזכאים לבחור ,וזאת עד לתאריך  4.12.2016בשעה  12:00בצהריים.
ככל ויחול שינוי ברשימת המועמדים לוועד המנהל ,תוצג הרשימה הסופית בתאריך  5.12.2016עד השעה .16:00
מכתב הפניה לבוחרים יופצו בתאריכים 7.12.2016 :ו 14.12.2016 -במרוכז על ידי האיגוד.

נושא  -2פנקס הבוחרים/החברים
לעניין הטענות בנושא פנקס החברים וזכות העיון בו הרי שוועדת הבחירות מסתמכת על סעיפים 18 :ו 39 -לחוק
העמותות וסעיף  6לתקנון העמותה:
סעיף  6לתקנון העמותה–
"העמותה מחויבת לשמירת פרטיותם של חבריה .העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים,
ובכלל זה לחברי העמותה האחרים ,מידע פרטי על חברים בעמותה שאינה מחויבת
למוסרו על פי דין".

סעיף  18לחוק העמותות–
"עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר ,מענו ,מספר זהותו ,תאריך
תחילת חברותו ותאריך פקיעתה".

סעיף  39לחוק העמותות–
" פנקס החברים ופנקס חברי הועד ,הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות
הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית ,יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי
העמותה"..
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בהתאם לאמור בהוראות הללו ,ולהחלטתה בדבר קיום הליך בחירות מחודש ,החליטה וועדת הבחירות
כדלקמן:
o

-

וועדת הבחירות החליטה שספר הבוחרים שהיה קיים למועד הבחירות המקורי ( )20.11.2016נשאר
בעינו ללא שינוי כמקובל בבחירות החוזרות ברשויות המקומיות.
o

-

ספר הבוחרים

עיון בספר הבוחרים:

רשאי המועמד לקבל לידו את פנקס הבוחרים ,אם בהתייצבות במשרדי האיגוד ואם בקובץ
ממוחשב נעול הנתמך בתצהיר מקבל הקובץ בדבר השימוש שייעשה בנתוניו – (בשונה מפנקס
החברים המלא של כלל חברי האיגוד ,שניהולו בסמכות הוועד המנהל) ,ולתת זכות עיון בפרטים
הבאים:
שם פרטי.

שם משפחה.

כתובת מגורי החבר.

תאריך תחילת חברותו באיגוד.

תאריך סיום חברות ,.ככל שהיה.


וועדת הבחירות שבה וחוזרת על החלטתה הקודמת בנושא זכות העיון ,וסבורה שככל ויועלו טענות נוספות
בעניין זה ,יש להפנותם לוועד המנהל האמון על קבלת החלטות בנושא.

נושא  -3ניגוד עניינים
לגבי יתר הטענות שנשמעו על ידי חלק מהמועמדים לעניין הצבעת עובדי האיגוד ,ולעניין החלטת הוועדה לציין
את נושא ניגוד העניינים של אחד המועמדים ,הוועדה שבה ומאמצת את החלטותיה הקודמת בכל אחת מן
הסוגיות.
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