
Lavi Shiffman  אם מקבלים את חוות הדעת . ח ביקורת שבוצע על ידי מבקר האיגוד"דו ב"מצ -לידיעת החברים

הפרת תקנון . של תקנון האיגוד העוסק בחובת האמונים של חבר וועד 61הרי שהופר כאן סעיף , של המבקר

בנסיבות אלו יש לשקול אם לא , לדעתי. של חוק העמותות 72היא עבירה על סעיף , האיגוד על ידי חבר וועד

 .ן מינוי לא ראויבוצע כא

http://roishlomi.com/heb/wp-content/uploads/2012/12/DigitalSocietyAuditReport.pdf 

December 18, 2012 at 4:11pm · Like 

Alon Hasgall מו גם מודה לשולחך שמוצא גם הוא אני מאד מודה לך על תמיכתך בי בתחילת דרכי כ. לוי היקר

ואף למדתי מכך , אם נעשתה על ידי לכאורה טעות הדבר נובע מתום לב, ראשית. דברים  7ואומר . זמן לפרגן

אשמח , מאחר והנושא עלה, יחד עם זאת. כמה דברים שאותם ארצה מאד לשפר בהתנהלות חברי הוועד בעתיד

 .להתייחס אליו

אלא . הודעתי זאת לחברי הוועדה ואף ביקשתי מאחד מהם להחליף אותי, ייניםמרגע שהחל לכאורה ניגוד ענ

כיתב אותי במכתב ששלח , שבגלל סיבות שונות ההחלפה לא בוצעה והספק שעדיין חשב שאני רלוונטי לו

, [ ל"ממנו קישרת את המסמך הנ]מכתב זה הועבר מייד לחברי הוועדה כשאחד מהם !! לאיגוד ללא ידיעתי

שלא הייתי מעורב ישירות עם הספק [ מאחר והובהר לו]ש להעבירו למבקר על אף שככול הנראה ידע החליט שי

  !בשום צורה

מכאן למדתי שיש להיזהר קלה כבחמורה ועוד יותר מכך שיש צורך " . ניגוד עניינים"ובכל זאת על זה נכתב 

בהמשך לכך אוכל . במעט פרגון הדדי בצוות הוועד שעוסק שעות רבות בהתנדבות לקידום מטרות העמותה

הם חשיבות לחברה מספר פרויקטים שיש ב, לומר שהייתי מעורב וקידמתי יחד עם חבריי ןוועד העמותה

ניהול קרן המחקר של , פרויקט העוסק בהקמת קו תמיכה לנפגעים באינטרנט שיזם מר רימון לוי. ולעמותה

כמו גם ניהול הוועדה לחברה דיגיטלית התומכת בין , פרויקטי מחקר ייחודיים  72העמותה ותמיכה בלמעלה מ 

יצירת מערכי תוכן ייחודיים לשילוב נוער , גוגלהשאר בפרויקט הנגשת המגזר הערבי לאינטרנט בשיתוף חברת 

  ...בסיכון באינטרנט ועוד

שהינו ייחודי לאיגוד  Internet Governanceאקדם מוקדי ידע ייחודיים לאיגוד האינטרנט כ, בהמשך דרכי

[ שכבר החלה]קידום שיטת ניהול חדשנית , האינטרנט ומטרתו המשך שמירה על נייטרליות וחופש הפרט

.  W3Cאמשיך את קודמי פרופ ישע סיון בהחלת נוהלי עבודה תקינים ותמיכה במשרד ה , ת האיגודלתשתיו

פרויקט הקו החם יוצא לדרך ויכלול בין השאר קמפיין לקידום מעמדו של האיגוד כגוף משמעותי התומך הן 

יע ימי עיון נמשיך לחזק את הקשר עם חברי העמותה ולהצ. בחדשנות שבאינטרנט והן באלו שנפגעו ממנו

  .ייחודיים

 .מקווה שבכל זאת אזכה לתמיכה גם ממך

December 19, 2012 at 1:13am · Like 

Lavi Shiffman  היא מפלטו של מי שאינו יכול להתמודד עם , פסאודו עוקצנית, השימוש בציניות -לדעתי

כותב , שנבחר על ידי חברי האיגוד ומקבל את שכרו ממנו, המבקר של האיגוד, ולראיה. הביקורת באופן אחר

ד ענינים ר הסגל פעל בנגו"מכל האמור לעיל נובע כי ד: "ח שלו"באופן מפורש בפיסקה הלפני אחרונה בדו

. י סמינר הקיבוצים"כשהיה מעורב בהליכי קבלת ההחלטות והבעת עמדות באשר לפרויקט אזרחות דיגיטלית ע

אינה , שלא מילא אחר הסיכום, או סיכם עם מישהו, שמישהו אחר יטפל במקומו ולא נמצא כזה, העובדה שביקש

היו בידי המבקר ולמרות זאת הוא בחר  כלומר כל הנתונים". משנה את העובדה של פעולה תוך ניגוד ענינים

 ".ניגוד ענינים"לנקוט במילים החריפות 

December 19, 2012 at 9:07am · Like 

Alon Hasgall מדוע לא . אני חשבתי שאתה בא לתקן ולהתריע כדי שנקפיד יותר ולא להיפך. אין שימוש בציניות

מסקנתו של המבקר רק מראה עד כמה אנחנו מקפידים קלה כבחמורה , להיפך, אוכל להתמודד עם הביקורת

ניסיון למצוא תוך  ,על תהליך שנעשה בתום לב וגם כפי שאתה עצמך ציטטת מהדוח. ואף יותר מעמותות אחרות

שאנסה ומנסה , אוכל להבטיח לך אישית. לכל אורך הדרך המבקר קבע את מסקנתו[ שהתחמק]מחליף 

 .שקיפות ומיד לאחריו התפתחות אסטרטגית, משילות נכונה , להמשיך ולהוביל מהלך של הקפדה על נהלים

December 19, 2012 at 11:13am · Like 

https://www.facebook.com/lavis10
http://roishlomi.com/heb/wp-content/uploads/2012/12/DigitalSocietyAuditReport.pdf
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/permalink/565274830164745/?comment_id=565345360157692&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/
https://www.facebook.com/alon.hasgall
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/permalink/565274830164745/?comment_id=565590133466548&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/
https://www.facebook.com/lavis10
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/permalink/565274830164745/?comment_id=565763826782512&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/
https://www.facebook.com/alon.hasgall
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/permalink/565274830164745/?comment_id=565819553443606&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/180526408639591/

