
 

 

 

 

 2מספר מן המיניין ישיבה  –ועדת בחירות הנדון: 

 ת"א  9קומה  42במשרדי הלשכה ברחוב המסגר  17.9.17ערכה בתאריך נהישיבה 

 נוכחים בישיבה :

 איתן הברמן , יו"ר וועדת הבחירות

 חברי וועדת הבחירות 

 נציג מחוז השרון  –סו"ב אבחיזר סמי 

 נציג מחוז השפלה  –סו"ב דב צור 

 נציג מחוז הצפון  –סו"ב רמי דוד מ"מ גיורא קרן 

 הדרום נציג מחוז  –סו"ב אריק ברנדס 

 נציג מחוז ירושלים  – פורשיאןסו"ב יעקב 

 : עובדי הלשכה

 רענן שמחי , מנכ"ל הלשכה 

 אנה קריימן , מנהלת לשכה 

 שי בלייך , מנהל מערכות מידע 

 נורית סימן טוב , מנהלת הוועדות המקצועיות 

 סו"ב עופר צינורי , סו"ב גיורא קרן  :יםחסר

 : נדונולהלן הנושאים ש

 על ספר הבוחרים   בערעוריםהחלטות  .1

 הצגת המערכת הממוחשבת לביצוע הבחירות .2
 ת ליו"ר הסניףומועמד .3

 פרסום פרוטוקולים רק לאחר הערות חברי הוועדה  .4
 שונות  .5

 

 

 



 

 :והחלטות  דיון

  – הבוחרים ספר על  בערעורים החלטות .1

 :רענן שמחי מנכ"ל הלשכה נתן סקירה על הנתונים בספר הבוחרים 

 .  22.8.17.בתאריך למעשה  ים נסגררספר הבוח

אוגוסט נרשם חודש במהלך ללשכה  צטרףהשכל מי לאור מבנה מאגר הנתונים של הלשכה, 

 . 1.8.17תאריך ונקלט כאילו נרשם באוטומטית 

סוכנים חדשים מבקש את אישור הוועדה לאשר את השמות לעדכן בספר  13 –סה"כ מדובר ב 

 הבוחרים .

 :  החלטה

  נכנס לספר הבוחרים  2017 יימת בסוף חודש אוגוסטתמס לגביוכל מי שתקופת ההכשרה

 .  רשימה מפורטת תועבר לידי יו"ר הוועדה.סוכנים  13 -מדובר ב

שלהם בהשוואה לרשום במאגר נתוני הלשכה.  חל שינוי בשיוך הסניפיחברי לשכה לגבי מספר 

 מסיבות כאלה ואחרות אבקש את אישור הוועדה .שיוכם סניף להחברים ביקשו לעבור 

 :החלטה

 יו"ר הוועדה שהעברתם לשיוך סניפי כפי בקשתם מאושרת. סוכנים חברי לשכה  6 -מדובר ב

 את שמות המועברים על גבי רשימת השמות. מאשר בחתימתו 

 

 עד הבוחרים אין שינויים בספר מעתה ואילך   .ערעורים על ספר הבוחריםהדיונים ב הסתיימו

 לבחירות. במקרה של פטירה חו"ח היו"ר רשאי לגרוע נפטר מהרשימה למניעת מבוכה.

 הוועדה חברי הערות לאחר רק פרוטוקולים פרסום . 2

 הלשכה .התקבלה בקשה מחבר הוועדה לאשר את הפרוטוקולים לפני ההפצה באתר 

 : החלטה

  לכל חברי הוועדה  ויישלחלאחר אישורו  ויישלחו ליו"ר הוועדה טיוטת פרוטוקולי הישיבות

 באתר.טרם הפרסום 

  הצגת המערכת הממוחשבת לביצוע הבחירות.  3

ל עבפני חברי הוועדה מדגים ההצבעה בבחירות מציג את מערכת  yayasoftיאיר חן מנכ"ל חברת 

 .תהליך הבחירות הממוחשבות מצג המחשב את 

 אישי הנובע משיוכו הסניפי.פרופיל לכל מצביע ניתן 

 .נושאי בחירה  6  -ב סה"כ הצבעה 

 בכל מקום בארץ כאשר המסך יהיה המסך המיועד לסניפו.כל מצביע יוכל להצביע בכל עמדת הצבעה 

 כולל נושא הבחירה .כל המועמדים הבחירה ניתן יהיה לראות את מסך ב

משמעות הצבעה  הצבעה והצבעהסוג של הצבעת מחאה כאשר ניתן לך למחות בכל   – "ק לבןפת"

)לעניין בקולות הכשרים  תלא נכלל זו ולכן לגבי הצבעה לנשיא היא אני לא משתתף בהצבעה  זו: 

 .אם יהיו יותר משני מועמדים לנשיא( 40%חישוב 

 א ניתן לדעת את תוצאות ההצבעה .הנתונים נשמרים במחשבים של החברה עד תום ההצבעות ול



 .פסק-אלבלבד נרכש ת בחירות ת דרך הסלולר לחברי ועדלהפעיל את המערכיהיה ניתן -מצב חרום 

  ועדת הבחירות שמעה את הסבריו של מר יאיר חן לגבי תפעול המערכת במצבי  –החלטה

שנצבר בעבר לטיפול במצבי נפילה של מערכת המחשב וההסתברות  נפילה וכן לגבי הנסיון

לאירועם והטיפול בהם. בעיקרון : ספר הבוחרים הממוחשב ימשיך לפעול באמצעות הטלפון 

הסלולרי של חברי ועדת הקלפי )תהיה להם אפליקציה + סיסמא( ומחשב ההצבעה ימשיך 

יעביר את המידע לשרת לפעול מקומית. ברגע שמתחדשת התקשורת המחשב המקומי 

כןלל לגיבוי( בתצורה כזו לא נעצרת ההצבעה ולא הולכת לאיבוד  –)לשני השרתים בחווה 

הצבעה. הסיכון שבמצב כזה משהו ירוץ לקלפי נוספת כדי להצביע שוב עד אשר יבוא 

נמוכה ולא סבירה. על יסוד הדברים האלה  -העידכון של הספר בסיום תקלת התקשורת 

 דה על כך שלא תוכן אלטרנטיבה להצבעה ידנית בבחירות אלה. החליטה הווע

 

. עלויות פתיחת 15מספר בעלי זכות הצבעה בעיר   -בעיר אילת יש למצוא פתרון מיוחד להצבעה 

באילת יתקיים סדר הצבעה  בגלל מיעוט משתתפים והריחוק למרכז קלפי ליום שלם גבוהות באילת.

 אחר.

 : החלטה

  עם כל ציוד יטוס לאילת יאיאסופט נציג החברה  ת.ע"י קלפי מיוחדההצבעה באילת תתבצע

תהיה פתוחה במשך שעתיים או שלוש ההצבעה כאשר בעיר , צב במלון ותהקלפי הקלפי. 

 טלפוניתהודעה  ינתנו אישית שתי הודעות : לכל בעלי זכות ההצבעה באילת  .ותיסגר

 .ת ההצבעה מיקום ושעועל מדוייק ומלא מידע ובהן ייל מבהודעה ו

 התקיים דיון חברי הוועדה בעניין שעות פתיחת הקלפיות וסגירת מועד ההצבעה .

 : החלטה

  18:00עד  9:00השעות בין  שעות ההצבעה בכל הארץ )למעט אילת( תהיינה  

 דמו של בחירות על מנת להפיק לקחים . –ויוצג ייקבע מועד פיילוט לחברי הוועדה 

 18:00שעה לקראת היגיעו לכפר המכביה יהיו נציגי הוועדה באיזורם וחברי הוועדה ביום הבחירות 

 .על מנת לקבל החלטות במידת הצורך 

שנועלת יו"ר הוועדה מקבל סיסמא  " מהצבעות.נקיים"יהיו לפני תחילת ההצבעה ייבדק שהשרתים 

 עה .בגמר יום הבחירות היו"ר מקליד את הסיסמא על מנת לקבל את תוצאות ההצב  .השרתיםאת 

 .רבע שעה לפני ההכרזהשל הבחירות חברי הוועדה יקבלו את התוצאות 

 נשלחו מכתבים ליו"ר הוועדות אתיקה, בית הדין , ביקורת , אחד החברים התפטר בעקבות המכתב .

 הסניף ר"ליו מועמדת  .4

 אחד מחברי הוועדה . זו עולה בעקבות פניה שלסוגיה  .הדיון בנושא מועמדות ליו"ר הסניף

נוהל הבחירות חל עלינו הוא שהמצב שאנחנו כרגע מבחינה משפטית יו"ר הוועדה נותן הסבר :  

 עלינו חל התקנון הישן . .התקנון החדש הוא לא חל בבחירות האלה רק בבחירות הבאות

  -תקנון החדש  בזה כתוב 

  2עמוד 

 תוקף -הגדרות  1בסעיף 

תוקף תקנון זה וכל האמור בו, יכנס לתוקף החל מהבחירות הבאות  . נוהל הבחירות המצורף לתקנון 

יכנס לתוקף מיום אישור התקנון. על נושאי תפקידים מכהנים יחולו הגבלות להגשת מועמדות בהתאם 

 .התקנון הישן  כלומר: התקנון הקים להגבלות 



 : הישן בתקנון  

עדת הביקורת, ועדת האתיקה, ועדת התקנון , ובית הדין הארצי אשר כיהנו ובוחברים  -  2.3.8עיף  ס

בתפקידם תקופת כהונה אחת, לא יוכלו להיכלל ברשימת המועמדים לגוף בו כיהנו , אלא לאחר 

 הפסקה של כהונה אחת לפחות .

וספת מי שכיהן כנשיא הלשכה כהונה אחת, לא יוכל להיבחר לתפקיד זה לכהונה נ  - 2.3.14סעיף 

 אלא לאחר הפסקה של כהונה אחת לפחות .

מי שכיהן כיו"ר הסניף כהונה אחת , יוכל להיבחר לתפקיד זה רק לאחר הפסקה של כהונה  –. 5.4.5

 אחת לפחות.

 ל ברור. אלא מה שכבר ניתנה החלטה של הוועדה לגבי יו"ר מחוז:ולכאורה היית אומר שהכ

של יו"ר  נבחר בעבר לא היה תפקיד כי  המחוזיו"ר  בחירותלהתייחסות בתקנון הקודם לא הייתה 

 .מחוזהיו מגיעים להסכמה בניהם מי יהיה יו"ר ה. ראשי הסניפים מחוז 

מועמדותו כאשר  את האם יו"ר סניף שכיהן עד היום יכול להציגבפירוש הסעיף הוא  הבעייתיהמרכיב 

יקבל את רוב הקולות בעצם מי שהוא  –הפעם בשונה מהבחירות הקודמות מי שהיה יו"ר הסניף 

 .במועצה הסניף וועד הסניף הם היו גם וגם נציגות שהם גם מנבחרי הסניף 

 סוגיות נוספות :גם הועלו התקיים דיון ו

חבר וועד הסניף וחבר להאם יכול להציג את מועמדותו  ,בקדנציה היוצאתיו"ר סניף  מי שהיה 

 מועצה הארצית .ל

לגבי אסור על הצגת מועמדות גם ננעשה דין שווה בכל המקומות ולא : דת הבחירות וועדעתו של יו"ר 

שהרי גם כאן לא מדובר בבחירה ישירה אלא תוצאתית לפי מספר  האחרונה . בכהונהשהיה יו"ר מי 

 המצביעים.

 : החלטה

 וכחבר מועצה  סניףרשאי להגיש מועמדות לכהונה כחבר וועד שכיהן כיו"ר סניף מי כי  חלטהו

 מירב הקולות יהיה רשאי לכהן כיו"ר הסניף .זכה בהארצית מטעם סניפו ובמידה וי

 לאנומליה להתייחס הבאה בקדנציה לכשתהיה התקנון וועדתל הלב תשומת את יםמפנ הוועדה חברי

 . סניף ר"יו של בחירה העדר של לנושא

 בבחירות שהיה כפי 2 במקום במועצה נציגים 3 יהיו שבע בבאר:  לדוגמא שבע ובאר ירושלים בסניפי

 . הקולות מירב את שקיבל מי יהיה המחוז ר"שיו העובדה לאור וזאת הקודמות

   שונות

חברי הוועדה בסניפים הגדולים כאשר הצפי לכמות מצביעים דע את ימירענן שמחי מנכ"ל הלשכה 

 שומר כסדרן .גדולה יש להציב 

 

 

 בברכה 

 

 איתן הברמן , עו"ד                  
 יו"ר וועדת הבחירות                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


