התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל ע.ר.
ישיבת ועדת הבחירות II
מיום 1.7.2020

נוכחים:
 .1עמרי איתן  -חבר
 .2גלעד כהנא  -חבר
 .3ענבל כהן – חברה
משקיפים:
 .1עידית מן  -משקיפה
 .2דוד גוגנהיים – משקיף
גיא מדמוני לנדאו ,עו"ד – יועץ משפטי לעמותה
ירון לוי – חברת EVOTE
סדר היום:
 .1התקשרות עם חברה  EVOTEלמערכת בחירות .הצעת המחיר אושרה על ידי ועדת הכספים .מקשיבים
להסבריו של ירון לוי מ .EVOTE
 .2מציעים טופס בעבור מועמד/ת רצ"ב.
 .3מציעים כי כל מועמד/ת מתבקש/ת לצרף לטופס המועמדות את הפרטים הבאים שיפורסמו באתר העמותה
במסגרת תעמולת הבחירות:
שם מלא ופרטי קשר שהמועמד/ת מבקש/ת להציג לקהל ,קורות חיים – לא יותר מדף  A4בפורמט וורד גודל
אותיות (לא יותר קטן מגודל אות  .)12מצע – לא יותר מ  3000תוים .יש לצרף לטופס תמונת פספורט כקובץ
.PDF/TIF/JPG
 .4מציעים להעביר לרשות המועמדים ספר בוחרים הכולל שם וטלפון בלבד ובחלוקה לסניפים/תאים,.
 .5מציעים כי מועמדים שיציעו עצמם כמועמדים לועדת הביקורת לא יוכלו להציע עצמם לתפקידים נוספים בשל
רגישות התפקיד.
 .6מציעים להגדיל את המועד למימוש זכות הבחירה מיום אחד ליומיים בהתאם להחלטת הועד הארצי והמלצת
חברת EVOTE
מחליטים:
 .1לאשר את ההתקשרות עם חברת  EVOTEלאחר הסבריו של ירון ולבקש מהחברה לספק את השירותים
הבאים :ניהול והקמת מערך ההצבעה ,שירותי  SMSומייל ,הקמת אתר נפרד לביצוע הבחירות ,מערך שירות
לקוחות עד לבחירות וביום הבחירות זמינות מלאה.
 .2מאשרים את טופס הגשת מועמדות.
 .3מאשרים את פרטי המועמד/ת לפרסום.
 .4מחליטים את ההצעה להפצת ספר הבוחרים וכן לאפשר גישה למערכת הפצת המיילים של העמותה על פי
קריטריונים שיקבעו.
 .5מאשרים את הגבלת המועמדות למועמדים המציעים עצמם לועדת ביקורת.
 .6מאשרים תוספת יום למימוש זכות הבחירה ובסה"כ יומיים שהם  11-10.8.2020ולצמצם את תקופת האישור
של המציעים על ידי ועדת הבחירות .להלן המועדים המעודכנים:
אישור המועמדות על ידי ועדת הבחירות יעשה עד ליום  22.7.2020יום ד' ועדת הבחירות רושמת לעצמה כי
סירוב להצעת מועמד ישלח אליו עד ליום  22.7.2020בשעה .18:00
מועד להגשת ערר יהיה החל ביום  23.7.2020יום ה' ועד יום  – 24.7.2020יום ו' עד השעה  14:00הודעה על
תוצאות הערר תשלח עד לשעה .17:00
החל מיום  26.7.2020יועלו פרטי המועמדים לאתר העמותה ותנתן האפשרות לתעמולת בחירות באמצעות
העמותה ,לפי כללים שתפרסם ועדת הבחירות.
מאושר פה אחד

