
 

 22/03/2020 

 לכבוד

 חברי האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל

 שלום רב,
 

והעובדה כי איגוד הכדורסל ממשיך  מגפת הקורונה עקבבהמשך להנחיות משרד הבריאות 

 דיגיטאלי.תקיימנה באופן ת 2020טכנולוגית, בחירות  מבחינה תקדםהל
בכפוף לחוות הדעת של  ,זהו איגוד הספורט הראשון בישראל אשר יקיים בחירות דיגיטאליות

 היועצת המשפטית של איגוד הכדורסל ובאישור רשם העמותות.
 

שאיות בצורה קיים בחירות חהאיגוד י 2020למרץ  24 -ביום שלישי הקרוב ה לאור האמור,

 דיגיטאלית.
 .עם חברת "אינגו" האיגוד למטרה זו התקשר

מהבחירות  00%-איניגו תוכנה הינו הגוף הפעיל ביותר בישראל בקיום בחירות ממוחשבות )יותר מ
 (.חברת "אינגו"הממוחשבות בישראל מתקיימות עם 

שמירה  תרהמערכת הממוחשבת מאפשרת לקיים הצבעה ממוחשבת באופן מהיר ויעיל ומאפש

 גבוהה ביותר של טוהר הבחירות.
ביצעה בחירות היא  .בפועל בחירות בסדרי גודל של עשרות אלפי מצביעים היהלנ "אינגו"

 לגופים ולעמותות גדולות.גם דיגיטאליות לפריימריז של מפלגות כמו 
 להבטחת טוהר הבחירות.ושמירה על סודיות מתחייבת ל "אינגו"

הצבעת  .להצביע למי שייבחר ביום הבחירות יהיה רשאי לינק כל בעל זכות חתימה שיקבל
 .למחשבי חברת אינגואך ורק הבוחר לא תיחשף לאף גורם אנושי אלא 

  

 יקבל לינק הצבעה לסלולרי שלו המצביע 
 של "אינגו" גולש לאתר המערכתהמצביע  

 שישלח אליו המצביע מזדהה באמצעות שם משתמש וסיסמא 
 ובו קוד כניסה ייחודי ( sms )המצביע מקבל מסרון  

 המצביע מזין את קוד הכניסה הייחודי ועובר לטופס ההצבעה 

  אשר יכלול את הרשימות המתמודדות ופתק לבן ומצביע  המצביע משיב על שאלון ההצבעה 
 על פי מצפונו.   

 "הצבעתך נקלטה, תודה". המצביע מאשר הצבעתו ומקבל חיווי 
 

, 10:00 בשעה ותיסגר 00:00 בשעה תיפתח/דיגיטאלית הווירטואלית קלפיה 
יו"ר האסיפה  .לאחר מכן יפרסמו יו"ר וחברי וועדת הקלפי את תוצאות הבחירות

אשר יעדכן  הכללית באסיפה זו הוא נשיא בית הדין העליון, פרופסור עודד מודריק

 את חברי האסיפה הכללית בתוצאות הבחירות וכן את חברי ההנהלה שנבחרה.
 

 
אלו ימים קשים לכולנו אבל חשוב שכל אחד יממש את זכותו להצביע  חברים יקרים, 

 שנים הקרובות. 4 -לולבחור את הנהלת איגוד הכדורסל 

 
 תמיכה טלפונית במהלך ההצבעה2 

04-1035001 
04-1035332 

03-5606666 
 

 מצ"ב דף הסבר להצבעה. 

 
 בכבוד רב,   

    
שושן-יעקב בן             
 מנכ"ל איגוד הכדורסל                    

 

 



 

 


