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 24  24.5.2016 - 12.4.2016 התאריכים בין ל"דוא החלטות .2

 25 .ל"דוא החלטות היו לא

 26 המנהל הוועד בשימוש ל"דוא תיבות .3

לכן, סוכם שכל  .ל"הדוא תיבות בעניין המתקיימת העבודה את להסדיר המקצועי מהצוות בזאת מבקש המנהל הוועד 27 

חבר וועד שיש לו בעיה בהתחברות לדוא"ל או לגישה למסמכים יביא את המכשיר אשר מבוצע בו שימוש לצורך  28 

 29 תיקון התקלות במידה וישנה כזאת.

 30 .2016 ראשון רבעון – ביצוע מול תכנון ח"דו .4

 31 בעניין נוספות מיוחדות הערות נרשמו לא הציגה את הדו"ח; המפרט את התקציב הרבעוני ביחס לתקציב השנתי. גלי

 32 .זה

כי  נראהו לויותר ממה שתוכנן  גבוההמשפטי  ייעוץל תשלוםה –הזכירה את הנושא שעלה בוועדת הכספים  נאווה 33 

 34 שעות; השירות מתן מודלולבדוק את  עבודהה שעותשאושר. צריך לבחון את העניין, לבדוק את  ציבמהתק חריגהצפויה 

 35 מול בנק שעות. ריטיינר

. הפעולה שיטת את ולבחון. על מנת לבדוק את הרכש 1; םרלוונטיי מבקש לקבל לידו הסכמים, הצעות ונתוני רכש דור 36 

 37 חשוב לראות את ההצעות ואת ההסכם הסופי. .2

כי בשל מהלכים אסטרטגיים באיגוד, כגון הפסקת  להבהיר מבקש. המשפטי הייעוץ נושאשיש לבחון את  מסכים יורם 38 

; הריטיינר שאלת את לבחון צריך לדעתו. משפטי ייעוץלעליה בהזדקקות  ישהפעילות כרשם וטיוב פעילות המרשם  39 

בנושאי תשתית ומדיניות ציבורית, שעיקרם סוגיות של משפט  המשפטי הייעוץ את לפצל כשנתיים לפני החלטה הייתה 40 

 41 בשל; טובה לאעסקה  בוצעהש יתכןי –העניין על כספית מהסתכלות. וטכנולוגיה ובין ייעוץ של דיני עמותות ודיני עבודה

 42 וועדת של משנה וועדת שתגובשהיכרות אישית וחברות עם עו"ד חיים רביה, אין זה ראוי ונכון שאעסוק בסוגיה ומבקש 

אישור  ללאלהבהיר כי לא מתקיימת פניה לייעוץ משפטי  מבקש. ומתן משאה תהליך אתהבחינה ו את שתעשה כספים 43 

 44 .לפעילות התקינה של האיגוד נדרשים"ח השעות הינם נושאים בדו שמפורטים הנושאים וכל"ל, המנכ של

 45 . נוספות שנופחו מעבר לנדרש לאור בדיקות חשבוניות שנעשו , מבקשת לעדכן אם ישנן שעות  -נאווה

 46 .ירון קידר עו"ד מול ההסכםלבחון את  ישלא מתאים לאיגוד;  המודל - דור

 47 מהידע ויתרום וועדה באותה חבר יהיה דור"ד שעו מציע ואף הנושא לבחינת משנה וועדת להקים בזאת מציע יורם

 48 .זה בעניין שלו והניסיון

של עו"ד חיים  משרד אותו מול אישית כרותיה לה ויש מאחר המשנה בוועדת חברה להיות יכול אינהש הודיעה קרין 49 

 50 .רביה

 51 .כך על המשרד אתש ליידע י –ועוברים את מכסת השעות  במידהשהמשרד ידע מתי הוא חורג;  חשובציין ש יורם

 52 הכולל התשלום את להוריד חייב היהממה שאנו צריכים. הפיצול  90%לכלול  אמור היהאמר שלדעתו הריטיינר  אלון

 53 . יהמצב הקיים לא טריוויאל ;להעלות ולא שלנו

 54 שהאיגוד מה לבין האחרונות בשנים באיגוד הנעשית בעבודה הבדל שישנו לראות ניתן, שלה שמהניסיון ציינה טל-מי

לדעתה נעשית עבודה מעמיקה יותר בפעילויות האיגוד  עם כניסתו של יורם לתפקיד המנכ"ל. האחרונה בתקופה עושה 55 

 56 שמצריכה יותר ייעוץ משפטי.

 57 שכר לנושא"מ מו ותנהל אופטימלי התקשרות מודל תגבש, המשפטי הייעוץ עלויות את תבחןהכספים  וועדת: החלטה

 58 .הטרחה

 59 חברים גיוס .5

 60  .העלתה את נושא תכנית גיוס חברים ובקשה לדעת אם תכנית העבודה שאושרה מבוצעת על פי הלו"ז נאווה

 61 סיבותביקשה להשתחרר מ יישמווהייתה אמורה ל ,גיוס החברים ל האסטרטגי מסמך את גיבשהש שהעובדת עדכן יורם

כגון אפיון מערכת החברים  הפרויקטיוזמות  חשובות לקידום  מספר נעשו. במסגרת תפקידה בתקופה האחרונה אישיות 62 

 63 רשימות וגיבוש, החברים פנקס נתונים טיוב, רישום מאגר המידע, NPTechעם חברת  SalesForce  על תשתית

 64 . חברים לגיוס



ישנה חשיבה שהדבר ייעשה באופן  –באופן רעיוני  שיווקה תחוםתחת  נמצא נושאה; החברים של הטיפול אופן לגבי 65 

, הנושא ניהול לצורך פרויקטים וניהול בשיווק רקע עם חלקית במשרהככל הנראה, ניקח עובד  .שם האפקטיבי ביותר 66 

 67 .ואורנה מיטל, נהורא של המקצועית בהנחיה

 68  .2016מפגשים בשנת  9 הדגישה שהנושא מתעכב , על פי תכנית העבודה היינו אמורים לקיים  נאווה

 69 שמצטרפים שחברים בטוח אינו אך, שהוסיף חברים לאיגוד היה הכנס השנתי המשמעותי האירוע בעברש ציין יורם

. לדעתו, השינוי האיכותי בפעילות האיגוד אמורה, לעמותה הנדרשים החברים הם כנסים בעלות חסכון משיקולי רק 70 

 71  בסופו של עניין ,לצרף חברים חדשים.

כאלטרנטיבה לכנס גדול כולל   האלטרנטיבה שהוצעה בעבר של כנסים קטנים ממוקדים מקצועית, יש לשקול את - אלון 72 

 73 .דמי כניסה או ביצוע חברות

 74 לאיגוד  SalesForce מערכת בתרומת עניינים ניגוד סוגיית בחינת .6

 SalesForce. 75 העלתה את השאלה בנוגע להתקדמות הטמעת מערכת נאווה

, salesforce.comהאיגוד לתוכנית התרומה לעמותות של חברת  הצטרפותשעלתה בהקשר של  סוגיהעדכן לגבי  יורם  76 

של  חברותוהחברה. הסוגיה עלתה בשל  של CRM במערכת שימוש תרישיונו 10 של התרומבמסגרתה מקבל האיגוד  77 

 78 .מנהל וועדב, salesforce.comנתן גביש, המשמש סמנכ"ל פיתוח עסקי בסניף הישראלי של 

 79 שמדובר בתרומה, עלתה שאלה האם נוכח חברותו של נתן גביש בוועד המנהל יש חשש לניגוד עניינים.  אף

 80 בעתיד לשלם שיידר שהאיגוד האפשרות לגבי נוספים פרטים ביקש וזה, דעתו חוות את לקבל קידר"ד לעו פנה יורם

 81 .לחברה אחרת בצורה כבול שיהיה או, השירותים על

 82 .בבחינה עדיין הנושא

לאיגוד )ובאותה  salesforceהמליץ על הכנסת מערכת  2012לציין שתהליך בחינה מקצועי שנעשה באיגוד בשנת  ראוי 83 

 84 הוגשה החדשה הבקשה. נדחתה לתוכנית להתקבל בקשתנו עת ובאותהעת נתן גביש כלל לא היה חבר וועד מנהל(, 

 85 .האישור את קיבלנו כן ועל, נכון באופן

 86 .מבקש להדגיש שיש לעצור פעילות עד סיכום ההמלצה המשפטית -אלון

 87 'בנספח  .הכללית באסיפה לדיון החברים הצעות אישור .7

 88 :הוסכם, שהוגשו החברים בהצעות דיון לאחר

 89 הצעת החבר שמואל דרילמן: .1

 90 .שנעשה הסקר של הממצאים את להציג ניתן יהיה הדיון שבמסגרת מציע יורם

 91 גדול שינוי חל מאז. הופסק שהפרויקט עד החרדית בחברה האינטרנט לקידום פרויקט בעבר שהיה ציינה טל-מי

 92 בשימוש הנתונים לפי גדולה עליה וישנה עבודה במקומות כשר באינטרנט שימוש התירה החברה –

 93 .בתחום ללמד מקום יש ולדעתה החרדי במגזר באינטרנט

הוועד מברך על ההצעה ונושא ידון באסיפה הכללית. הוועד המנהל הנחה את דרג העבודה באיגוד להשתדל  94 

 95 . 2016להתחיל בפרויקט במהלך שנת 

 96 הצעת החברה הראל כהן כמצוין בנספח. .2

עת זמני קיום הכנסים נקבעים לפי ההערכה איזה מועד יאפשר למירב האנשים להגיע, ועל כן  אירוע נבחן לגופו. לד 97 

 98 הוועד אין לקבוע באופן קשיח כי כל הכנסים יתקיימו בזמן מסוים. 

 99 .1סעיף  –הצעת החבר רפי הוידה כמצוין בנספח  .3

 100 א. הנושא יופיע בדיון באסיפה הכללית.

 101 ב. עדכון בנושא זה יוצג באסיפה הכללית.

המקצועי של האיגוד בגיבוש  ג.  הוועד המנהל סבור כי בהצעה יש רעיון חשוב וטוב, והוא כבר נבחן על ידי הדרג 102 

כנית גיוס החברים. עם זאת, אין ליישם רעיון זה באמצעות שינוי התקנון, שהוא הליך קשיח וקשה לשינוי. ת 103 

הוועד המנהל החליט כי כל יחיד המחזיק בשם מתחם )כלומר, שאותו יחיד הוגדר כמחזיק שם המתחם  104 

הזו תהיה תקפה במרשם( יוכל להגיש בקשה להיות חבר באיגוד האינטרנט ללא תשלום דמי חבר. ההחלטה  105 



למשך שנה אחת שבמהלכה תבחן האפקטיביות שלה ואפשרות המימוש שלה. על כן הוועד ממליץ לדחות  106 

 107 את ההצעה של מר הוידה לשינוי התקנון.

 108 :  להצעה המנהל הוועד הצבעת

 109 .שבע בת, יעקב,  קרין(: 3) בעד

 110 (:0) נגד

 111 נאווה( 1) נמנע

 112 .ודור, אלון, לביא: il.-ב מתחם שמות בעלי היותם בשל מלהצביע מנועים(: 3) הצביעו לא

 113 .2עיף ס –עמדת הוועד המנהל להצעת החבר רפי הוידה כמצוין בנספח 

 114 א. דיווח בנושא יינתן במהלך האסיפה.

 115 ב. הוועד המנהל ממליץ לדחות את הצעתו של מר הוידה מהסיבות הבאות:

בתקנון, שכן עניינו בהתקשרויות החוזיות הקיימות של העמותה עם מחזיקי  עלהיקבעקרון זה אינו יכול  .1 116 

 117 שמות המתחם.

הנושא של שמות מתחם עליהם חלים כללי הרישום הישנים נמצא בבחינה מעמיקה באיגוד ו מלוא  .2 118 

ההשלכות המשפטיות נמצא עדיין בבחינה. כפיית ההצעה במסגרת התקנון עלולה לגרום הפרת התחייבויות  119 

 120 ת של האיגוד, ולפגוע בפעילות האיגוד.חוזיו

 121 .3עיף ס –עמדת הוועד המנהל להצעת החבר רפי הוידה כמצוין בנספח 

בחודשים האחרונים. והוועד המנהל סוגיית פרסום מחיר אגרת הרישום נבחנה על ידי הצוות המקצועי  .א 122 

מטעם האיגוד בנושא. ההצעה היא כי ראוי לפרסם את המידע הזה, אך יש לבצע תהליך סדור מול הרשמים  123 

 124 המידע ייכלל, לאחר סיום ההליך הנ"ל, באתר האינטרנט של האיגוד.

 125 הוועד המנהל סבור שהוזלת התעריפים אינה בסמכות האסיפה הכללית. .ב

מעבר לעמדת הוועד המנהל שנושא זה אין מקומו בתקנון, לאור האמור בסעיף א' לעיל, הוועד המנהל סבור  .ג 126 

 127 בתקנון.שאין צורך לכלול נושא זה 

כללי ניהול מרשם שמות המתחם נקבעים על ידי ההנהלה המקצועית של האיגוד באישור ועדת היגוי  .ד 128 

לתשתיות והוועד המנהל, לא על פי התקנון. הרחבת האפשרות לרשום שמות מתחם לתקופה ארוכה נבחן  129 

וא לידי ביטוי בכללי על ידי הדרג המקצועי של האיגוד, וככל שיוחלט להאריך את תקופת הרישום נושא זה יב 130 

 131 רישום שמות מתחם

 132 .4עיף ס –עמדת הוועד המנהל להצעת החבר רפי הוידה כמצוין בנספח 

הוועד מפרסם באופן סדור את הפרוטוקולים של ישיבותיו על פי מדיניות השקיפות שגובשה ופורסמה.  133 

 134 ול הוראה זו בתקנון.בפרוטוקולים מופיעות החלטות הרלוונטיות של הוועדות. הוועד המנהל מתנגד לכל

 135 .5סעיף  –הצעת החבר רפי הוידה כמצוין בנספח 

הוועד המנהל מתנגד לשינוי המוצע. מדובר בשינוי מהותי במבנה התאגידי של העמותה, הכרוך בהוצאות רבות  136 

 137 וכלל לא ברור מההצעה מהי התכלית והצורך של הצעת מר הוידה. 

 138 .התקנון לתיקון ההצעות אישור .8

 139 בזאת הוועד המנהל מאשר: לאחר שהופנו מספר שאלות הבהרה ונבדקו סעיפים שונים בתקנון המוצע, החלטה

שינוי הן תוצאה של עבודת ה הוסכם שאת השינויים יציג באסיפה יורם, שכן הצעות .את ההצעות לתיקון התקנון 140 

 141 ווסים ועבודתו בעקבות תובנות שעלו ממערכת הבחירות.

דווח לעמותה בכתב על כל שינוי יחבר העמותה " :.ב 6נוסח סעיף  לתיקון דורת המנהל מאשר את הצע הוועד 142 

דואר האלקטרוני שלו ו/או במספר הפקס שלו ו/או במספר הטלפון הנייד שלו, כדי ה כתובתבכתובת מגוריו ו/או ב 143 

. עם הודעת החבר כאמור , תעדכן העמותה העמותה בפעילות הקשור עניין בכלמו בקשר ישהעמותה תוכל לעמוד ע 144 

 145 הדבר יהווה הפרטים שינוי אודות על לחבר העמותה באת בכתב חיווי קבלתאת פרטיו הרשומים בפנקס החברים. 

 146 פרטים ייראו החברים בפנקס הנוכחיים פרטיו כאמור חיווי התקבל לא עוד כל, החברים בפנקס פרטיו לעדכון ראיה

 147 ".העמותה לחבר הודעות למשלוח נכונים



 148 .סעיפים ולתתי לכותרות 19 סעיף את חלקל מבקש הוועד, בנוסף

הנוסח המאושר מצורף כנספח לפרוטוקול  .התקנון לתיקון ההצעות את מאשר המנהל הוועד: להחלטה הצעה 149 

 150 זה.

 151 ,גלעד נאוהבר, -אנגלברגשבע -בת, נחמן דור, נהון קרין, נבות יעקב, שיפמן לביא, הסגל אלון(: 8)בעד

 152 .]פרוקסי[מני

 153 (0)נגד

 154 (0)נמנע

 155 .התקבלה ההצעה: החלטה

 156 :1999 לפני שנרשמו מתחם שמות .9

 157 תשתיות לשירותי ההיגוי בוועדת בנושאועדכן לגבי ההתפתחות בנושא; ציין שהיה דיון  הנושאסקר את  לביא

 158 בינםועליהם חלים הכללים הישנים, וככל הנראה  1999מתחם שנרשמו לפני שנת  שמות 8700 -כ שישנם ונמצא

 159 .בשנית בהמשך ייבחן זה נתון. פעילים עדיין 83%

כי אם מנטרלים את סוגית התשלום עבור שם המתחם, יהיה יותר קל להעביר את החלת הכללים החדשים  מציין 160 

קבוצת שמות המתחם שמחזיקים עברו מן  החזרת לצורךעל שמות המתחם החדשים, ולכך יש חשיבות רבה  161 

 162 .המתחם שם מחזיקי ידי על הפרטים עדכון וכן, הציבור לשימוש( שהתפרקו תאגידים או שמתוהעולם )יחידים 

 163 הוסכם וטרם סופי במתווה מדובר אין) הבא במתווה מהלך מתגבש, המשפטי הייעוץ ובליווי בסוגיה מעמיק דיון לאחר

 164 :(עליו

 165 למחזיקי שעברה בשנה שנעשה הפניה במסגרת מהלךל התנגדות שהביע מי ביןמ מחזיקים קבוצת בחירת .1

 166 .שנשלחו למכתבים הגיבו ואשר, 1999 לפני שנרשמו המתחם שמות

-מ הרישום כללי חלות) החוזה ביטול על המצהיר הצהרתי לסעד בבקשה המשפט לבית האיגוד של פניה .2 167 

 168 .קצובה לא לתקופה שהוא( 1999

 169 אותם[, שנה: לדוגמא] שייקבע מועד ולאחר לציבור  ההודעות יפורסמו, האיגוד לטובת פסיקה תתקבל אם .3

 170 .החדשים הכללים לפי ותםא לרשום יצטרכו מתחם שמות מחזיקי

 171 המתחם שמות מרשם ניהול .10

את פרטיהם של בעלי שם המתחם, על דרך של הצגת ת.ז. או ראיה אחרת לזהות  לוודאעתו על האיגוד דלפי  - דור 172 

 173 רישום בזמן ז"ת מספר לבקשת לתשתיות ההיגוי בוועדת הקרוב לדיון נושא להעלות מבקש .המתחם בשם המחזיק

 174 .מתחם שם

 175 המאוגדים מקבילים במרשמים המקובל מול גם, המקצועי הדרג ידי על כרגע נבחן הזה נושא כי להבהיר ביקש יורם

 176 יש שלגביו) ז"ת במספר רק מדובר אין. המרשם הלתנמ שבו והאופן האיגוד של הרישום כללי מול אל וגם CENTR-ב

 177 באופן ישקף שהמרשם ציבורית חשיבות ש. המידע אימות תהליכי כלל לגבי אלא(, מידע מאגרי רשם הנחיית טיוטת

-ה במערכת הפרסום והיקף כללי לשינוי בצמוד להעשות צריכה זו פעולה. המתחם שמות מחזיקי על המידע את נכון 178 

whois ,179 .לציבור מתחם שמות מחזיקי אודות על המידע את מנגישה אשר 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 



 188 :משימות

 הגורם משימה נושא מספר

 האחראי

 מועד

 העבודה את להסדיר למסמכים וגישה"ל דוא כתובות  .1

 כתובות בעניין המתקיימת

 .ל"הדוא

 הוועד לישיבת עד IT-ה צוות

 הקרובה

 המשולמות ההוצאות בחינת  .2

 המשפטי לייעוץ

 תטפל הכספים וועדת

 העניין את ותבחן זה בנושא

 .לעומק יותר

 וועדת

 הכספים

 

 זהות תעודת מספר בקשת  .3

 .דומיין רישום בזמן

 ובחינת המוצע בנושא דיון

בוועד היגוי  לעומק הסוגיה

 .לתשתיות

 ההיגוי וועדת ישיבת וסים

 תשתיות לשירותי

 הקרובה

 189 

 190 

 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 



 210 נספחים .11

 211 

 212  יום סדר -' א נספח

 מספר נושא הקצאת זמן ה\מציג הערות

  

ר ואישור "קביעת יו 2

 סדר היום

 קבוע

 קבוע ל"החלטות דוא 5  

 

 -דוח תכנון מול ביצוע  15 גלי

 2016רבעון ראשון 

1 

  

אישור הצעות  10

החברים לדיון 

 באסיפה הכללית

2 

 יורם 

ההצעות אישור  40

 לתיקון התקנון

3 

לאור מסקנות 

תהליך הבחירות 

 יורם  2015בשנת 

נוהל בחירות והקמה  15

של ועדת תקנון 

 ונוהלים

4 

 5 הפסקה 10  

 יורם 

דיון בעניין ועדות  25

 האיגוד

6 

 

דיון בעניין דומיינים  20 יורם

99 

7 

עדכון לגבי תיקון 

 התקנון

 קבוע ל"דיווח מנכ 20 יורם

     

 כ"סה  162  

 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 



 222 הצעות חברי איגוד האינטרנט  -' ב נספח

 223 
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 225 הצעות לתיקון התקנון –' גנספח 
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