
הכנסות

₪11,025,000  שירותי התשתית

IL₪ 10,185,000אגרות שמות מתחם מרחב 

IIX₪ 840,000מחלף האינטרנט הישראלי 

₪180,000  קהילה
30,000 ₪דמי חבר

75,000 ₪ לפעילות קהילהgoogleתרומת 

75,000 ₪קרנות הביטוח הלאומי

11,205,000 ₪כ הכנסות בעין"סה

642,000 ₪קרנות ייעודיות
392,000 ₪המרכז להגנת הסייבר

STS₪ 250,000-מסמכי מדיניות ו

88,000 ₪שווי כסף ותרומות
adwords₪ 5,000-הרשאת שימוש ב

Google Apps, Salesforce₪ 83,000

11,935,000 ₪כ"סה

הוצאות

6,400,500 ₪סך עלויות שכר
1,619,500 ₪מנהלה ונראות

3,616,000 ₪תשתיות

1,165,000 ₪רגולציה וקהילה

2,855,500 ₪שירותי התשתית
1,660,500 ₪תפעול שוטף

230,000 ₪שרות ואחריות לחומרה- מרשם 

150,000 ₪שרות ואחריות לתוכנה- מרשם 

IIX₪ 180,000תפעול 

Med1₪ 400,000אירוח ב 

200,000 ₪שרותי אבטחת מידע

135,000 ₪ בעולםANYCASTשרותי 

135,000 ₪תשלומים לספקי תקשורת

7,500 ₪אירוח שרתי האיגוד

15,000 ₪שרותי ענן

50,000 ₪תחזוקת מערכות מידע משרדיות

65,000 ₪שדרוגים של שרתים ועמדות קצה

10,000 ₪ביקורת על רשמים

SF₪ 83,000ו , Google Appsשווי כסף 

1,195,000 ₪פרוייקטי שדרוג ופיתוח
800,000 ₪שדרוג שרידות ויתירות מערכות המרשם

200,000 ₪מערכת ניטור

WhoIS₪ 100,000שדרוג 

75,000 ₪מעבר לממשק רישום סינכרוני

ISO 27001₪ 20,000הטמעת נהלי 

636,500 ₪קהילה ורגולציה
11,500 ₪צמצום הפער הדיגיטלי

93,000 ₪רגולציה
30,000 ₪מסמכי מדיניות

STS₪ 30,000מאגר המידע הסטטיסטי 
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3,000 ₪שולחנות עגולים

30,000 ₪קידום חופש האינטרנט

392,000 ₪מרכז הגנת הסייבר לאזרחים

Netica₪ 40,000
7,000 ₪מענה לפניות

10,000 ₪פעילות במגזר הערבי

10,000 ₪קהילה

13,000 ₪קידום מודעות

100,000 ₪חברים
pikiwiki₪ 10,000תחזוקת 

90,000 ₪בניית קהילה, העשרה מקצועית, גיוס חברים

198,000 ₪שקיפות ונראות
100,000 ₪השקפת פעילות האיגוד בתקשורת

6,000 ₪תכנים ועיצובים לאתר

87,000 ₪השקפת פעילות האיגוד במדיה חברתית וניטור

adwords₪ 5,000שיווק שווה כסף 

155,000 ₪ל"קשרי חו
120,000 ₪(Centr, Icann, ripe, isoc) חברות בארגונים בינלאומיים 

35,000 ₪ השתתפות בכנסים בינלאומיים

1,676,300 ₪מנהלה
51,500 ₪כח אדם

20,000 ₪הדרכות והשתלמויות

19,000 ₪שי לחג

12,500 ₪חיזוק תרבות אירגונית

82,500 ₪ביטוחים
43,500 ₪ביטוח אחריות מקצועית ודירקטוריון

39,000 ₪ביטוח כללי וציוד

710,000 ₪יעוץ ושירותים מקצועיים
60,000 ₪גוף מבקר

310,000 ₪יעוץ משפטי כללי

120,000 ₪יעוץ משפטי מס הכנסה

180,000 ₪ניהול משאבי אנוש וגיוס

40,000 ₪ח"רו

33,500 ₪כללי
23,500 ₪העסקת עובדים

10,000 ₪שונות מנהלה

14,800 ₪ניהול העמותה
6,000 ₪אסיפה כללית

4,000 ₪בחירות

4,800 ₪וועדות

784,000 ₪תחזוקת משרד
107,000 ₪ארנונה

6,000 ₪דיוור

44,000 ₪חניה

50,000 ₪חשמל

23,000 ₪טלפון ואינטרנט

15,000 ₪כיבוד

6,000 ₪כללי

37,000 ₪ניקיון

9,000 ₪ציוד משרדי

450,000 ₪שכירות ודמי ניהול



7,000 ₪שליחויות ונסיעות

30,000 ₪משרד-תחזוקה שוטפת

11,921,800 ₪כ הוצאות"סה
13,200 ₪עודף מתוכנן


