סיכום ישיבת וועדת הבחירות

1121121.12
משתתפים
חברי וועדת הבחירות  :יו " ר וועדת הבחירות  -דן תל ניר  ,רו " ח מני צמח  ,אפרת דסקל  ,גרי
מנדלסון .
משתתפים נוספים  :עו " ד ירון קידר ( משקיף )  ,ע ו " ד וסים אבו סאלם ( מזכיר האיגוד )  ,נציגים מטעם
חברת די  .בי  .סיסטים ( .) EVOTE

יו"ר הוועדה  -דן תל ניר מסכם:
וועדת הבחירות שמונתה על ידי הוועד המנהל לצורך פיקוח וניהול מערכת הבחירות התכנסה לראשונה בתאריך
 41.2.9.41לקביעת מסגרת הבחירות לוועד המנהל שכלל את  2חברי האיגוד הבאים:
.4
.9
.3
.1
.5
.1
.7
.8
.2

פרופ' קרין נהון.
עו"ד דור נחמן.
בת שבע אנגלברג-בר.
יעקב נבות.
נתן גביש.
ד"ר אלון הסגל.
נאווה גלעד-שלומוביץ.
לביא שיפמן.
מני לוי.

מערכת הבחירות החלה בתאריך  48.49.9.41בשעה  49:..בצהריים ונסגרה ביום  9..49.9.41בשעה 49:..
בצהריים .זאת ,לאחר שוועדת הבחירות החליטה ביום  93.44.9.41לדחות את מועד הבחירות בחודש.
 914חברים היו זכאים להצביע במערכת הבחירות; אחד החברים ביקש במהלך מערכת הבחירות להוריד אותו
מרשימת התפוצה של האיגוד בכלל ובמיוחד מהדוא"ל המתקבל מ ,EVOTE-הודעה זו התקבלה זו לוותה בוויתור
החבר על החברות שלו לבקשתו מיום  ,45.49.9.41הודעה זו הגיעה מיד לידיעת וועדת הבחירות שאישרה את
קבלתה ,במקביל – התקבלה פניה טלפונית למשרדי האיגוד על ידי אחד מחברי האיגוד ,כרבע שעה לפני מועד
סיום תהליך הבחירות שבמסגרתה הוא פנה לבדיקת בעיה בכניסה למערכת הבחירות .החבר ,שלח באופן מידי
לחברי הוועדה – בשעה  44:58בדוא"ל את הצבעתו ,והצבעתו אושרה על ידי הוועדה.
עד לרגע זה לא הועברו התוצאות מהחברה החיצונית לחברי הוועדה ו\או לעובדי האיגוד  -ובשעה  41:3.נחשפו
התוצאות כמפורט בהודעה זו.

הודעת וועדת הבחירות
פרסום תוצאות רשמיות  :בחירות 1.12-1.12
וועדת הבחירות התכנסה בתאריך  94.49.9.41בשעה  41:3.במשרדי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) -
הוועדה קיבלה לראשונה מהחברה שהפעילה את מערך ההצבעה את תוצאות ההצבעה.
הוועדה מציינת כי הבחירות התקיימו; כפי שהוחלט במהלך  18שעות החל מתאריך  48.49.9.41בשעה 49:..
בצהריים ועד לתאריך  9..49.9.41בשעה  49:..בצהריים.
הוועדה מדגישה כי תהליך הבחירות שנקבע למועד החדש עבר ללא תקלות מיוחדות ,וזאת במיוחד לאחר
שהוועדה טיפלה בתקלות נקודתיות שבעקבות זאת מועד הבחירות נדחה ,מסקנות הבחירות יובאו לשיפור הליך
הבחירות.
שני מקרים בהם טיפלה הוועדה:
 .4אחד החברים ביקש במהלך מערכת הבחירות להוריד אותו מרשימת התפוצה של האיגוד בכלל ובמיוחד
מהדוא"ל המתקבל מ ,EVOTE-הודעה זו התקבלה ולוותה בוויתור החבר על החברות שלו לבקשתו מיום
 ,45.49.9.41הודעה זו הגיעה מיד לידיעת וועדת הבחירות שאישרה את קבלתה.
 21בנוסף ,התקבלה פניה טלפונית למשרדי האיגוד על ידי אחד מחברי האיגוד ,כרבע שעה לפני מועד סיום
תהליך הבחירות שבמסגרתה הוא פנה לבדיקת בעיה בכניסה למערכת הבחירות .החבר ,שלח באופן מידי
לחברי הוועדה – בשעה  44:58בדוא"ל את הצבעתו ,והצבעתו אושרה על ידי הוועדה.

סיכום נתוני ההצבעה:
 .4סה"כ בעלי זכות בחירה הינו ,914 :מתוכם הצביעו  4.1חברים; שיעור ההצבעה עומד על .1.%
 .9להלן התוצאות:
נאווה גלעד-שלומוביץ
לביא שיפמן
אייל דרורי
יהודה דויטש
רועי שלומי
חיים ליטבין

מקום 4
מקום 9
מקום 3
מקום 1
מקום 5
מקום 1

17
17
55
17
15
34

 .3שלושת המועמדים שזכו בשלושת המקומות הראשונים יכהנו קדנציה מלאה של  3שנים לצד שאר חברי הוועד:
.4
.9
.3
.1
.5
.1

פרופ' קרין נהון.
עו"ד דור נחמן.
בת שבע אנגלברג-בר.
יעקב נבות.
נתן גביש.
מני לוי.

אנו מברכים את הנבחרים ומאחלים להם בהצלחה ומודים לכל מי שהשתתף בבחירות ולכל חברי וועדת הבחירות,
ליועץ המשפטי ולחברת די.בי.סיסטים שסיפקה את מערכת הבחירות .כמו כן ,אנו מברכים ומודים לחבר הוועד
היוצא ד"ר אלון הסגל על תרומתו המבורכת לקידום פעילויות האיגוד.
כולנו תקווה שחברי הוועד המנהל החדשים יובילו את האיגוד למימוש מטרותיו בצורה המיטבית.

