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 131 בוא נעשה משהו אפקטיבי שמיד נקבל את האימפקט.  – יעקב

 132 ההצעה:

כאשר תוכן כל אחד מהפרקים האלה אזרחות דיגיטלית שכוללת שלושה תתי פרקים  –התחלת העבודה על מסמך מדיניות בנושא  133 

 134 יובא למשרד בהתייעצות עם נאווה.

 135 דיגיטלית.אוריינות  .1

 136 .אתיקה דיגיטלית .2



 137  .זכויות דיגיטלית .3

 138 :הצבעה

 139 [  שנשלח וייפה את כוחה של נאווהפרוקסי ]דור, נאווה ואלון  + נתן  ,בת שבע :(5)בעד 

 140 .יעקב ולביא :(2נגד )

 141  מני. :(1נמנע )

 142 : הוחלט

 143 ההצעה התקבלה.

 144 : הערה

 145 1בגלל הסעד הנדרש בסעיף  ולא לרעיון. ,למסמכי המדיניות אלא לשיטה ולהצעה כפי שהוגשה איני מתנגד :הסתייגות – יעקב

 146 .התקנת מחשבים לשימוש השוהים במתקן חולות -לעתירה 

 147  .1041נא -לביא מעיר שהפרוקסי שהועבר על ידי נתן לנאווה אינו עומד בנוהל הפרוקסי של האיגוד 

 148 "חולותעניין אינטרנט במתקן "בעתירה הצטרפות האיגוד ל - 3נושא מספר  .6

 149 אני נגד ההחלטה להיכנס למסלול הזה של הצטרפות לעתירה. – לביא

סלולרי זה  WIFIאני חושב שזה לא סביר שאנו נתערב בשאלה.  למה לא לתת למיעוטי יכולת מחשבים כאלה? אם זה היה רק  150 

 151  היה מקובל אך מאחר וזה מערב הכנסת ציוד והדרכות זה כבר לא בטוח שנרצה להיכנס לזה. 

 152  משפט.בית  דבין כעותר ובין כידי; 4389/16בג"ץ  -הוצע לאיגוד להצטרף לעתירה בעניין מתקן חולות 

 153 במסגרת העתירה נתבקשו שני סעדים:

 154 מחשבים לשימוש השוהים בחולות.התקנת  .1

 155 וחיבור הרשת האלחוטית במתקן. .2

 156 הצעה להחלטה:

 157  ?האם האיגוד מעוניין להצטרף לעתירה

 158 (0בעד)

 159 שבע, דור, נאוה, מני, יעקב, אלון ולביא שיפמן )בפרוקסי(-(: בת7נגד)

 160 (0נמנע)

 161 לא נכחו –: קרין, נתן לא הצביע)(

 162 החלטה: 

 163 ההצעה נדחתה.

 164 הצבעתי נגד.ולכן בגלל הסעד הראשון  שההחלטה נבעה לבפרוטוקואבקש שייכתב – אלון

: מאחר והסעד הראשון בעתירה מבקש להורות על התקנת מחשבים לשימוש השוהים במתקן חולות ישנה התנגדות מצד  הערה 165 

 166 האיגוד להצטרף לעתירה. בעוד שאם הסעד שנדרש יהיה רק חיבור אינטרנט ייתכן והאיגוד היה מצטרף לעתירה.

 167 .כהתאגדות מקצועית למקצועות הדיגיטל/האינטרנטהאיגוד  - 4נושא מספר  .7

אני חושב שמסמך מדיניות כזה ישנה את מעמד החברה הישראלית. אני חושב שמסמך  –מאמין שמדובר במשהו קונקרטי  :אלון 168 

ת לא רק שיהיה לנו תפיסה לגבי מקצועות הדיגיטל; אלא יכול להיות שעל סמך המסמך הזה נצטרך לשנות א –המדיניות חשוב  169 

צריך לדעת מה הם מקצועות הדיגיטל, האם אפשר להגדיר קריטריונים. הדברים משתנים; התל"ג מקבל  םמעמד האיגוד, בינתיי 170 

 171 נתונים ולא יודע מה זה; הגדרות למשל. עצם כתיבת מסמך הוא כבר תרומה לחברה הישראלית.



בודה אקדמאית או איזה סוג מומחה צריך לקחת מדובר על מסמך אופרטיבי תוך חזון מסוים לעשות בשלב ב'. איזה ע – דור 172 

 173 לכתיבת מסמך זה?

המילה התאגדות לא בהכרח הגדירה נכון את מה שאני רוצה. אני חושב שבמדינת ישראל בחברה הדיגיטלית הקיימת אין  – אלון 174 

 LOW 175ל ארגון הגדרה למה הם מקצועות הדיגיטל. מה הן המסגרות העיקריות? מי עוסק בזה? מה זה אומר כאשר מדובר ע

TECH? 176 

אתה רוצה להוסיף עליו את האיגוד המקצועי למקצועות האינטרנט; שישאלו אותו  –איגוד האינטרנט מלבד הפעילות שלו  – יעקב 177 

 178   ?כמומחה בעניין, בנושאי רמות שכר, קידום, יהיה לו בית ספר או לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיה

האם יש תחום  –האם יש מקצועות כאלה  –ישנם שני שלבים ]האיגוד הוא הארגון היחיד שיכול לעסוק בזה[ לשאול שאלה  – אלון 179 

 180 דיגיטלי? מקצוע האינטרנט?

כמו שהמומחיות באבטחת המידע הוגדרה לאחרונה על ידי מטה הסייבר, או נושאים אחרים שמוגדרים בעת האחרונה?  – יורם 181 

 182 כמו בתחום הפרסום. –

ישנם היום בוגרי מדעי המחשב שבסופו של יום הם פועלים תחת האינטרנט. מי שמפתח את אינטרנט הוא מתעסק  – דור 183 

 184  באינטרנט ? מי שמפתח אפליקציה מתעסק באינטרנט ? 

מסמך המדיניות מנסה להגדיר את המקצועות השייכים לעולם האינטרנט ; האם יש מקצועות כאלה שיש להגדיר את  – אלון 185 

נוספים ]הכשרות[, האם יש צורך בביבליוגרפיה או מקורות מחקרים  םום המקצועי, לדבר עם משרד החינוך לאור קריטריוניהתח 186 

בגלל פעילות האינטרנט[  , האם ישנו עולם עם  10%שיקדמו את התפיסות האלה, אח"כ משרד הכלכלה ] התל"ג עלה ב 187 

 188 התפתחות עתידית שתדרוש שינוי מדיניות? 

 189 נושא הוחלט:לאחר דיון ב

 190 הצעה להחלטה:

כאיגוד מקצועי של מקצועות הדיגיטל יורדת מהפרק כתוצאה מאי הבנה. ההצבעה תעבור להצבעה ישמש האיגוד ההצעה ש 191 

 192 בדוא"ל על בסיס הצעה מתוקנת לתעסוקת אינטרנט שתועלה בדוא"ל לוועד על ידי אלון.

 193 אני אכתוב ניסוח ואשלח. – אלון

 194 : הצבעה

 195 שבע, דור, נאוה, יעקב, אלון.-בת( : 5בעד )

 196 נגד )(:

 197 נמנע)(:

 198 לא נכחו. -(: לביא, מני, קרין, נתן  4לא הצביע )

 199 תועבר היום לסדר הנושאים רשימת 17:30 בשעה  12.07.2016 ביום תתקיים הבאה הועד ישיבת

 200  בדוא"ל.

  201 



 202  נספחים .8

 203 סדר יום  -נספח א' 

הקצאת  נושא מספר
 זמן

 הערות ה\מציג

  נאוה 2 קביעת יו"ר ואישור סדר היום קבוע

  נאוה 5 החלטות דוא"ל קבוע

1 

גיבוש נייר עמדה בנושא אינטרנט 
 במגזר הערבי.

20 

 טל-מי

הנושא עולה לאור ממצאי הסקרים שערכנו. ההצעה היא לשכור 
מישהו שינתח את הסקרים שבוצעו ואת הפערים בין האוכלוסיות 

הנסקרות ויוציא מסמך עמדות ופעולות אופרטיביות שצריכות להתבצע 
 בהתאם לממצאים. 

  נאוה 20 דיון והצבעה על מסמכי מדיניות 2

   20 השתתפות בעתירה במתקן חולות 3

דיון והצבעה: איגוד האינטרנט הישראלי  4
כהתאגדות מקצועית למקצועות 

 הדיגיטל/האינטרנט

20 

  אלון

   97  סה"כ

 204 
 205 


