
 

 

 תקציב 

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(

 2018לשנת 
 

  



 

 

  הכנסות

 ₪ 8,000,000  רישום שמות מתחם

IIX  750,000 ₪ 

 ₪ 50,000  דמי חבר

 ₪ 10,000  השתתפות בכנסים

 ₪ 8,810,000  סה"כ הכנסות

  

 ₪ 843,000  קרנות ייעודיות

 ₪ 392,000  המרכז להגנת הסייבר 

 ₪ STS   451,000-מסמכי מדיניות ו

  

 ₪ 123,000  שווי כסף

 ₪ Google Adwords  40,000שיווק שווה כסף 

 ₪ SalesForce  83,000-ו ,Google Appsכסף  שווי

  

 ₪ 9,776,000  סה"כ

  

  הוצאות
 ₪ 6,102,212  שכר

 ₪ 3,199,158  תחום שירותי התשתית

 ₪ 1,222,883  תחום הרגולציה, קהילה ומדיניות ציבורית 

 ₪ 1,680,170  מנהלה, שיווק וקשרים בינ""ל 

 ₪ 2,667,736  שירותי התשתית

 ₪ 1,123,234  תמיכה ופיתוח יכולות חדשות במערכת המרשם

 ₪ IL  531,413במרחב . DNSתהליכי הפצת 

IIX  342,667 ₪ 

 ₪ 557,422  שיפור מענה הגנתי לאיומי סייבר

 ₪ 113,000  תחזוקת מערכות משרדיות כולל שווי כסף

 ₪ 1,297,680  קהילה, רגולציה ומדיניות ציבורית
 ₪ 100,000  צמצום הפער הדיגיטלי

 ₪ 477,020  רגולציה

 ₪ 131,500  המרכז לאינטרנט בטוח

 ₪ 172,160  מערך חברי האיגוד

 ₪ 417,000  המרכז להגנת הסייבר האזרחי



 

 

 ₪ 428,196  שקיפות ונראות האיגוד
 ₪ 135,000  מיצוב 

 ₪ 128,240  שיקוף הפעילות ומידע לציבור

 ₪ 124,956  פרסום

 ₪ adwords  40,000שווה כסף 

 ₪ 160,000  קשרי חוץ

 ₪ 125,000  דמי חבר בארגונים בינלאומיים  

 ₪ 35,000  השתתפות בכנסים  

 ₪ 1,886,400  מנהלה 
 ₪ 76,500  כח אדם 

 ₪ 124,900  ביטוחים 

 ₪ 693,000  יעוץ ושירותים מקצועיים 

 ₪ 105,000  כללי 

 ₪ 60,000  שיפורים במושכר

 ₪ 64,000  ניהול העמותה 

 ₪ 763,000  תחזוקת משרד 

  

 ₪ 12,542,224  הוצאותסה"כ 

  

 ₪ 2,766,224-  גרעון מתוכנן
 

 
 

 הסבר

חדש טכנולוגי טומן בחובו מספר תהליכים משמעותיים, אשר אמורים להצעיד את האיגוד לעידן  2018תקציב שנת 

 ., התשתיתיים והחברתיים כאחדבכל מימדי פעילותוולשפר את השירות שהוא נותן לציבור 

השנה, מעבר לתקציב  החליט הועד המנהל בהמלצת הדרג המקצועי של האיגוד לתקצבתשתית, שירותי הבתחום 

שמטרתם לחזק באופן משמעותי את  , מספר תהליכים מרכזייםIL.מרחב השוטף הרגיל והנדרש לפעילות התחזוקה 

 :שירותי התשתית של האיגוד, מעבר לפעילות השוטפת והמקובלת. על כן, תוקצבו באופן מיוחד הנושאים הבאים

רישום תהליכי ויכולת ל transfer code ,registry lockהוספת שירותים חדשים למרשם שמות המתחם, כגון  .א

 סנכרוני של שמות מתחם.

, הן באופן פנימי )מערכות האיגוד( והן באופן חיצוני איגודבהגנת הסייבר  של מערכותעותי חיזוק נוסף ומשמ .ב

 (IL.)הגנת מרחב 

, אשר תשפר את השרות באופן IIXהכנסתה לפעולה של הגרסה החדשה של מחלף האינטרנט הישראלי  .ג

 משמעותי בהבטי רוחב פס וזמינות השירות.

 ה בתהליכים אלה.הוספת כ"א מקצועי לתחום התשתיות לתמיכ .ד



 

 

 על הנושאים הבאים:מיוחד הושם דגש , בתחום קשרי הקהילה והרגולציה

תוקם פונקציה חדשה של מדען ראשי של האיגוד, אשר יהא אחראי על תהליכי כתיבת מסמכי המדיניות  .א

 בנושא אינטרנט שהאיגוד יזם ותקצב בשנתיים האחרונות. הציבורית 

ורטי והפתוח של האינטרנט חופש הרשת ושמירה על אופיו הדמק מאמץ מיוחד ינתן השנה למאבק על .ב

 העוסקת בסוגיות של זכויות דיגיטליות.הישראלי וחיזוק הקהילה 

 בחברה הישראלית. בעלי עניין נוספיםל ההגעמתן ערך מוסף לקהילת חברי האיגוד והמאמץ ל המשך .ג

פעילויות המתוארות לעיל מעודפים שנצברו הן את גרעוני, ולממ יתקציביעד החליט גם השנה לקבוע והועד המנהל דן 

 מפעילות האיגוד בשנים קודמות. תהליך זה מתיישב עם הנחייתו של רשם העמותות בנושא.

השקפים המובאים להלן מציגים באופן ויזואלי את מפת ההכנסות של האיגוד והאופן שבו הוא מקצה את מקורותיו 

 לפעילותו.

 

 



 

 

 

 


