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 2014 -הליך הבחירות לאיגוד הביטקוין הישראלי 

 

 .2014-מסמך זה יתאר את הבחירות שתתקיימנה לועד המנהל של איגוד הביטקוין הישראלי ב

 .elections@bitcoin.org.il -שאלות, פניות וכיו"ב לגבי הליך הבחירות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני ל 

 

 רקע

איגוד הביטקוין הישראלי הוא עמותה רשומה, שמטרתה להביא למירב את התועלת שמפיקים תושבי מדינת ישראל 
חברים  5בצורה לא פורמלית. רון ומני בנו ועד זמני בן  2013מטכונלוגיית הביטקוין. האיגוד התחיל את דרכו ביולי 

ים לעמותה שיוכלו להצביע לועד בבחירות של האיגוד, שעל בסיס עבודתו יצטרפו חבר בתור הגרעין המייסד
 שנתיות.

 

ההחלטות בהנהלת האיגוד נקבעות לפי הצבעת רוב של חברי ועד המנהל. בין ההחלטות האסטרטגיות שמבצע 
הועד ניתן למצוא הקצאת תקציבים, קביעת סדרי עדיפויות, בחירת שותפים למיזמים, והכוונת האופי האתי 

 הועד גם תורמים מזמנם לביצוע המשימות של האיגוד וקידום מטרותיו.והתדמיתי של האיגוד. חברי 
 

 יתקיים תהליך בחירות ראשוני לועד. אין עדיפות בבחירות לועד החדש למי שכיהן בועד הזמני. 2014בסוף שנת 

 24-ושילמו את דמי החבר עד כ שנרשמו באתר האיגודהם מי  2014חברי האיגוד שיוכלו להשתתף בבחירות לשנת 
 שעות לפני תחילת ההצבעה.

 

 נוהל הבחירות

 (.10.12.2014קובעים תאריך לתחילת הליך הבחירות )יום ד'  .1
 בתאריך הנ"ל מפרסמים בערוצים של האיגוד את נהלי הבחירות הסופיים. .2
שך שבועיים, מועמדים יכולים להגיש את עצמם למועמדות. מועמד חייב להיות חבר האיגוד. כדי במ .3

להתמודד, עליו להגיש מצע בחירות המתאר את פעילותו בתחום ואת תוכניותיו לפעילות במסגרת האיגוד 
תובת דואר אם ייבחר. כמו כן עליו למסור מספר פרטים: שם, תמונה, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון, כ

אלקטרוני ופרטי התקשרות נוספים לפי בחירתו. אין עלות להגשת מועמדות מעבר להיות המועמד חבר 
 האיגוד. גם חברי ועד קיימים שרוצים להמשיך בתפקידם צריכים להגיש מועמדות.

הועד נוכחי יעקוב אחר תהליך הגשת המועמדות, יצור קשר עם כל מועמד, יוודא שאין פרטים חסרים  .4
 לדצמבר. 23-שכולם אכן חברי האיגוד. רשימת המועמדים תיסגר ביום ג' הו

 בבחירות ייבחרו רק חברי ועד מלאים בעלי זכות הצבעה. הועד יכול למנות משקיפים לפי שיקול דעתו. .5
 חברים. פרטים על תקופת הכהונה הם כלהלן: 7-חברים כיום ל 5-הועד יורחב מ .6

i.  ,ם ייבחרו, כאשר חברים קיימים יכולים גם כן להתמודד.חברי ועד חדשי 7בבחירות הקרובות 
ii. .ארבעת החברים שקיבלו את מספר הקולות המירבי יכהנו למשך שנתיים 
iii.  יכהנו למשך שנה. 5-7שלושת החברים שהגיעו למקומות 
iv.  .בכל שנה, כל מי שתמה תקופת כהונתו יוחלף, ותתבצענה בחירות על המקומות שנותרו פנויים

 מי שסיים את כהונתו יכול להגיש את מועמדותו שנית, אך יצטרך להיבחר ככל מועמד אחר.
v. חברי ועד, כל מי שייבחר יקבל כהונה  4-אם בשנה מסוימת מתבצעות בחירות עבור לא יותר מ

חברים )בבחירות הראשוניות, או במצב שבו התפטרו חברי  4-נבחרים יותר משל שנתיים. אם 
החברים הנבחרים שקיבלו את מספר ההצבעות הגבוה ביותר יכהנו לתקופה של  4ועד(, 

 שנתיים, והיתר לתקופה של שנה.
vi. תיראנה כך: בשנים אי  2015-יוצא מכך, שאם לא תהיינה התפטרויות מהוועד, הבחירות החל מ

תתקיימנה בחירות לשלושה מושבים בועד; בשנים זוגיות תתקיימנה בחירות לארבעה   זוגיות
 מושבים בועד. כל חבר נבחר יכהן לתקופה של שנתיים.

vii.  מקרים של שוויון ייפתרו ע"י הגרלה המוסכמת על הצדדים שביניהם השוויון, עם עדיפות לשיטה
א יגיעו להסכמה תוך שבוע, ועד המשתמשת בשרשרת הבלוקים של ביטקוין. במידה והצדדים ל

 המנהל הנוכחי יבחר שיטה הוגנת.
זמנית חברי הועד הקיים שלא -. בו2015 בינואר  26-חברי הועד הנכנס ייכנסו לתפקיד באופן רשמי ב .7

 נבחרו מחדש יסיימו את כהונתם.
 חברי הועד יבחרו את יו"ר הועד לשנה הקרובה. .8

https://members.bitcoin.org.il/users/sign_up
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 4יך בחירות דומה עבור ועדת הביקורת של האיגוד. ייבחרו במקביל לבחירות לועד המנהל, יתקיים תהל .9
מהם. תפקיד ועדת הביקורת הוא לוודא  3חברי ועדת ביקורת, כאשר כל חבר באיגוד יצביע על עד 

 שהאיגוד מתנהל בצורה תקינה, בכלל ובפרט מבחינת אישור תקציבים.
 

 שיטת ההצבעה

 לצורך ניהול תהליך ההצבעה. Heliosנשתמש במערכת  .1
אנחנו אוספים את רשימת המועמדים וממיינים אותם בסדר אקראי או אלפביתי. הסדר יכול שישתנה בין  .2

 יום ליום. כל מועמד יכול לקשר לאתר אינטרנט לבחירתו שיכיל מידע נוסף עליו.
הוא בוחר אפס עד חמישה מועמדים ללא חשיבות כל חבר איגוד מצביע באופן אנונימי. בהצבעה שלו  .3

 לסדר. מערכת ההצבעה תציג לו את המועמדים בסדר אקראי.
 סוכמים את הקולות, שבעת המועמדים שקיבלו את רוב הקולות הם חברי הועד הנכנס. .4
 ראו לעיל לגבי תקופת הכהונה ומצבי שוויון. .5

 

 לוח זמנים

 .הצגת התוכנית -בספטמבר )בישיבת ועד(  30 .1
הסכמה עקרונית על שיטת הבחירות המוצעת במסמך זה, הוצאת המסמך למשוב חיצוני  -באוקטובר  8 .2

 בקהילה.
 ניסוי כלים מלא של תהליך הבחירות. -נובמבר  15 .3
 נעילת נוהל הבחירות והכרזה רשמית. -בדצמבר  10 .4
 התאריך האחרון שחברי איגוד שנרשמים בו יכולים להצביע. -בדצמבר )סוף היום(  23 .5
 נעילת רשימת המועמדים. -בדצמבר  23 .6
 אסיפה פיזית של האיגוד, בה כל מועמד יוכל להציג את עצמו. -בדצמבר  24 .7
 פתיחת הליך ההצבעה. -בדצמבר  24 .8
 שלחנה לאורך תקופת ההצבעה של שבועיים.נעילת ההצבעה, וסיכום קולות. תזכורות תי -בינואר  7 .9

 תחילת כהונת חברי הועד החדשים וסיום כהונת חברים יוצאים. -בינואר  26 .10
 

 פרטים שנאסוף מכל מועמד

, או בשילוב כלשהו, לפי החלטת הועד הנוכחי. כל ייעודי Google Form-הפרטים יאספו בדואר אלקטרוני, או ב
 הפרטים יהיו פומביים אם לא מצויין אחרת. הפרטים המסומנים בכוכבית הם חובה.

 

 *שם מלא .1
 *תמונה .2
 *מספר תעודת זהות )יישאר חסוי( .3
 *מספר טלפון )יישאר חסוי( .4
 *כתובת דואר אלקטרוני )יישאר חסוי( .5
 )יישאר חסוי( Skypeמשתמש  .6
 Facebookמשתמש  .7
 Twitterמשתמש  .8
 בלוג .9

 אתר אישי .10
 *ניסיון עם ביטקוין .11
 שתיים(.-*רקע המועמד )פסקה .12
 למה הוא מגיש מועמדות. .13
 ייתרונות ייחודיים שהמועמד מביא לשולחן. .14
 כוונותיו לעבודה במסגרת האיגוד אם ייבחר. .15
 פרטים נוספים לפי ראות עיניו. .16

 

 שאלות נפוצות

 מדוע בשוויון קולות תיערך הגרלה ולא בחירות חוזרות? .1

 .מטעמי חיסכון בזמן ופשטות 
 ?SimplyVoting, ולא מערכת יותר פשוטה כמו Helios-מדוע להשתמש ב .2

  מערכתHelios מתאימה לצרכים והיא חינמית. השתמשו בה בבחירות של קרן הביטקוין. 
 

https://vote.heliosvoting.org/
http://goo.gl/forms/R1HfbHo3rb
https://www.simplyvoting.com/

