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 "(האיגוד: "להלן) 3499920-95. ע.מ ,(ר"ע)איגוד האינטרנט הישראלי 

-  פרוטוקול -

 14111114ל ביום "שהתקיים באמצעות הדוא האיגוד וועד המנהל שלועדת הבחירות לשל מדיון מסכם 

 

, , קרין נהון' פרופ, ד יורם ליכטנשטיין"עו, אייל לוין, (ר הועדה"יו)מאיר ' ורג'ג : י ועדת הבחירותחבר –משתתפים 

 .(מבקר האיגוד)ח דב פניני "רו

 -משקיף  ,(מנהלת תחום חברים באיגוד)הס -נהורא דגן, (ל"מנכ)אתי אקרלינג    :נוספיםמשתתפים 

 .(משפטי לאיגוד ץיוע) ד טל קפלן"עו

 .BigPulseהבחירות התקיימו השנה באמצעות מערכת ההצבעה של חברת 

  –עדה נמסרו ולחברי הו

 ר ההצבעה לתוצאות הבחירות והתפלגותןקישור לאת. 

  המצביע מזוהה אך ורק באמצעות קוד וללא )קישור לאתר ההצבעה לרשימת מה הצביע כל אחד מהמצביעים

 (.אפשרות לקשר בין הקוד לבין שם המצביע

  כפי שסוכם על ידי במהלך תקופת הבחירות –יומן התנהלות הבחירות. 

 הצבעה בבחירות אלה ואולם מועד חברותם פג במהלך תקופת הבחירות  רשימת חברי האיגוד שהיו בעלי זכות

 .והם לא חידשו חברותם ועל כך נחסמו במהלך תקופת הבחירות מלהצביע מרגע החסימה ואילך

 

 סיכום התוצאותנתוני הצבעה ו

  -סיכום התוצאות נתוני ההצבעה ולהלן 

 :עם הדגשים הבאים – בעלי זכות בחירה 917

 .מצביעים 235ונמסר להזנה למערכת הכיל  י נהורא"עשהוכן קובץ מצביעים 

בשל אי  5+ל"מהם בשל כפילות בכתובת הדוא 6: חברים הוסרו בבוקר פתיחת ההצבעה בשל אי תקינות טכנית 8

 .ז.ת' תקינות מס

ם גילתה כי לא עומדי נהורא לאחר שבדיקה חוזרת של, כמה שעות לאחר פתיחת ההצבעהחברים  7נחסמו  ,בנוסף

 .בתנאי התקנון

 .מצביעים 217ההצבעה נפתחה עם : כלומר

 :בהמשך תקופת הבחירות

ועמידה בתנאי התקנון מבחינת הזכאות  /5201בשל חידוש חברות ביום  חבר אחד התווסף לקובץ המצביעים

 .להצביע

מסרה כתובת  ובה, לאחר שהתבצעה אליה פנייה טלפונית, הוסרה, חברה אשר המייל שנשלח אליה עם הקישור חזר

 ".כפולה"אשר הוגדרה כבר כ, ל"דוא

 .מצביעים 917: כ"סה -כלומר



 2 

 

  :מבחינת רשימת החברים אשר תאריך פקיעת חברותם חל במהלך תקופת הבחירות 

. חברים מתוך רשימת המצביעים 17  חברותם שלפג תאריך ( 5201/015 – 11011015)במהלך תקופת הבחירות 

מה  –אך חידשו חברותם באופן שיצר עבורם רצף חברות , שניים הוסרו, ולא הוסרו ארבעה חידשו חברותם במועד

 (9)– כל היתר .י רבין מקובץ המצביעים"שניים הצביעו ועל כן לא הורדו ע, שאיפשר להחזירם לקובץ המצביעים

 .(עד אחר בהתאם למועד סיום חברותוכל אחד מהם הוצא במו)ישתם למערכת ההצבעה נחסמה ג

 .מצביעים 935: סופי כ"סה: לאחר עדכון זה

בקובץ  נהורא מתועד אצל –שירצו לעיין בו חברי הוועדה , מצביעיםחברים כל נתון נוסף בהקשר לפרטי ה

  .המצביעים

 

 :נתוני הצבעות

 .התקבלו במערכת ההצבעההצבעות  127

 . בעלי זכות בחירה  217 מתוך 127 –כ מצביעים "סה

 .45% -שיעור ההצבעה כ

 

 :התפלגות התוצאות להלן

 (.מהמצביעים 97% -כ)  שאולה הייטנר חברים הצביעו עבור 52

 (.מהמצביעים 22% -כ) איתי בנרחברים הצביעו עבור  59

 .(מהמצביעים %24 -כ) אמיר עציוני ר"דחברים הצביעו עבור  50

 (.מהמצביעים 36% -כ) ליאור קפלןחברים הצביעו עבור  22

 (.מהמצביעים 32% -כ) מני לויבור חברים הצביעו ע 25

 (.מהמצביעים 31%) טל פרייטגחברים הצביעו עבור  26

 

הם יכהנו בתפקידם . האיגודהוועד המנהל של נבחרו לשמש כחברי  ר אמיר עציוני"איתי בנר וד, שאולה הייטנר

 . בשלוש השנים הקרובות

 .ברי האיגוד ולמועמדים עצמםחל, לוועד המנהל ר דיווח מסודר על תוצאות ההצבעהתעביהס -נהורא דגןהוסכם כי 

הדיווח הפומבי יכלול דיווח . לרבות מספר המצביעים עבור כל אחד מהם, למועמדים יימסרו התוצאות המדויקות

 .אודות האחוזים מקולות המצביעים שקיבלו המועמדים

 :הערות נוספות

בנושא הגישה למערכת  49.13.14ומי מיום להערתו של חבר האיגוד וחבר הוועד המנהל רועי של תשובהב. 1
התמודד ,  15./52.1ביום  כשעתיים לפני תחילת הבחירות, ל האיגוד"מנכ, י אתי אקרלינג"כפי שדווח ע :הבחירות

הפתרון . שעברה בעלי זכות בחירה מהשנה /58-כ "נעילת"ופתר בעייה טכנית אשר מהותה היתה  הצוות הטכני
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משתמש מקבל קישור  כך שכל על תוססלשיטה אחרת אשר מב ינוי של שיטת ההצבעהשנקט בו הצוות הטכני היה ש
חד פעמי ממערכת הביגפולס )אנו לא יכולים לקבוע קישור זה( ומזדהה עם ת.ז. שינוי זה העלה את האמינות של 

ההצבעה. בנוסף, יודגש כי לאף אחד מהצוות אין גישה למערכת ההצבעה, למעט רבין, האיש הטכני, המופקד על 
 המערכת מטעם המשרד 

2. ועדת הבחירות מבקשת להדגיש, כי להבא, הודעות בנושא הבחירות, הן כלפי הוועד והן כלפי חברי העמותה – יש 

 להוציא מטעמה ועל דעתה בלבד. 

 . הס-נהורא דגןידי -הפרוטוקול נרשם על

 


