
 
  

  2022 -ועדת הבחירות לוועד המנהל  -פרוטוקול 
") האיגודשל ועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (" תה המסכמתישיב

  באמצעות שיחת וידאו, 14:00בשעה , 22.12.2022 חמישי,יום שנועדה והתקיימה ב

  סדר נושאים לישיבה
  בדיקת תוצאות ההצבעה והכרזת התוצאות.

  ישיבהה חברי ועדת הבחירות ומשתתפי

 חברי ועדת הבחירות 

 יו"ר הוועדה. – ניר-דן תל .1

 . ידי יו"ר הוועדה)-(עודכן בתוצאות הישיבה על נעדר מהישיבה – דורון שפרן .2

 .גרי מנדלסון .3

 הגוף המבקר של האיגוד. - משרד רו"ח קופרברג, רבין ושות' – רני רביןרו"ח  .4

 הועדה ותפקידםמשתתפים נוספים שאינם חברי 

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

 .נעדרה מסיבות אישיות – מנהלת פרויקט הבחירות מטעם האיגוד –הס -נהורא דגן .2

 .)"ספק המערכת"( )eVoteדי. בי. סיסטם ( –שירותי ההצבעה מערכת  נציג ספק –וחנה איניב בן  .3

  הנתונים והתוצאותסיכום הישיבה, 
, את נתוני ההצבעה, לרבות מספר הזכאים להצביע, מספר המצביעים בפועל ואחוז ההצבעה ובחנ המשתתפים

ההצבעה נערכה בהתאם  תקינות הליך ההצבעה, תקופת ההצבעה, הנתונים שהועברו לספק המערכת ועוד.
אודות אופן על הועדה קיבלה הסבר מנציג ספק המערכת  מבעוד מועד. ספק המערכתשסוכם בין הועדה ללאפיון 

  הנתונים.טבלאות פעולת המערכת והצפנת 

 ,חמישיהיום, יום ונסגרה  ,בצהריים 12:00בשעה  ,20.12.2022, שלישייום מערכת הבחירות החלה ב
שעתיים לאחר כישיבת ועדת הבחירות התכנסה . שעות הצבעה) 48(סה"כ  בצהריים 12:00בשעה  ,22.12.2022

  סגירת ההצבעה.

חברי איגוד סה"כ נכון למועד  206, מתוך הנוכחית היו זכאים להצביע במערכת הבחירות איגודבחברים  192
ספק של אחד מחברי האיגוד הזכאים להצביע פקעה במהלך תקופת הבחירות.  עמותהתקופת חברותו ב .הישיבה

 לאחר פקיעת חברותו. -של החבר הרלבנטי  המערכת דאג מבעוד מועד לחסום את אפשרות ההצבעה

, שהציג את הנתונים ספק המערכתידי נציג -תוצאות ההצבעה נמסרו לחברי הוועדה לראשונה במועד הישיבה, על
  ., כמו גם נתונים שונים בנוגע להשתתפות בהצבעהאת אופן ההצבעה ואת אופן מסירת התוצאות



 
חברי  5) חברי ועד, מתוך 2( שנינבחרו  היוםבבחירות שהסתיימו  חברי הנהלה. 7באיגוד אמורים לכהן בכל עת 

המקומות הראשונים יכהנו בתפקידם במשך  שניבשנבחרו  מועמדיםלכהונה. ההתקינה שהציגו את מועמדותם  איגוד
  שלוש שנים. 

. ורם מלאכי עו"ד קרן אלבורגשמסיימים את כהונתם עם פרסומם של תוצאות אלה, הם: המכהנים חברי הוועד  שני
הוועדה וחברי האיגוד כולו מודים נבחרה לתקופת כהונה נוספת בבחירות הנוכחיות.  כמפורט להלן, עו"ד אלבורג

 הרבה לאיגוד. ובוועד העמותה ועל תרומת ועל כהונתרם מלאכי היוצא חבר הוועד ל

  ותוצאות הבחירות סיכום נתוני ההצבעה

וכך  מועמדים 2-בדיוק ל נדרש להצביעלתקנון, כל אחד מהמצביעים רישא (ד) 22בהתאם להוראות סעיף  .1
 .היה

 ניש(כל אחד מהם ל חברים 101 בפועל , מתוכם הצביעואיגודחברי  192סה"כ בעלי זכות בחירה:  .2
  .)לערך משיעור ההצבעה בשנה שעברה אחוזים נמוך בשבעה( 52.88%; שיעור ההצבעה מועמדים)

 
  :2022הסופיות של בחירות  להלן התוצאות .3

  מספר קולות  שם המועמד  מקום
  51  קשק -ד"ר האמה אבו  1
  46 קרן אלבורגעו"ד   2
  43  משה הגאי  3
  42  רם מלאכי  4
  20  יהונתן כהן  5

 
 עו"ד קרן אלבורגו ;הצבעות סה"כ 51במקום הראשון עם  הנבחר קשק-ד"ר האמה אבוהתוצאות עולה כי ן מ .4

הרביעי השלישי, שסיימו במקומות , משה הגאי, רם מלאכי ויהונתן כהן .הצבעות 46עם  שניהבמקום  הנבחר
 .בבחירות אלה רולא נבחוהחמישי בהתאמה, 

על  מתמודדים הנוספיםמודה ל . הוועדהןבתפקידבהצלחה  ןלה תומאחל ותאת הנבחר תברכועדת הבחירות מ
   .וסייע לממש אותן לכל מי שהשתתף בבחירות מודהגם לתרום ולהתמודד. הוועדה  םנכונות

  לערך. 14:40ה ננעלה בשעה ישיבה

 


