
 

 

 ,שלום לחברי האיגוד

כסמנכ"ל  פרשתי בשנה החולפת מאוניברסיטת תל אביב מתפקידי  –אנסה בכמה מילים להציג את עצמי 
גם כיהנתי בתפקיד מנכ"ל מרכז החישובים  בשנים האחרונות,  במקביל,   אותו מילאתי תקופה ארוכה.  למחשוב 

על רשת תקשורת עצמאית המקשרת בין כל  האחראי הבין אוניברסיטאי )מחב"א(, שהינו ארגון בין מוסדי 

( ייחודי  ISPהאוניברסיטאות עם חיבור ייעודי מהיר לשדרת האינטרנט האירופאית ובעל רישיון ספק אינטרנט )
 סטודנטים(. 130000לאוניברסיטאות ) עשרות אלפי חברי סגלים וכ  המספק את כלל שירותי האינטרנט 

החל  –ועסקתי בפועל במרבית הנושאים המרכזיים בהם עוסק איגוד האינטרנט במסגרת תפקידים אלו ניהלתי 
בפן הטכנולוגי של רשת האינטרנט לרבות תשתיות רשת מתקדמות כולל התמודדות עם אתגרי סייבר מורכבים 
, המשך במתן שירותי אינטרנט למגוון רחב ביותר של אוכלוסיות , טיפול בנושאים אתיים מורכבים של מציאת 

ליכולת  -יזון הולם בין שמירה קפדנית על זכויות יוצרים ופרטיות מחד ובין מתן מרחב מרבי לחופש המידע א
וכלה בסוגיות של עמידה ברגולציות  –שימוש במידע כבסיס לצרכי מחקר מגוונים בכל נושא שניתן לחשוב עליו 

רגונים ציבוריים בעלי זיקה למערכת בנוסף כיהנתי לאורך עשרות שנים כחבר וועד מנהל של א על כל המשתמע.
 ההשכלה הגבוהה וצברתי ניסיון וידע בהשתתפות פעילה בגופי הניהול הבכיר של עמותות ציבוריות .

הידע והניסיון הייחודיים שצברתי לאורך השנים במגוון תחומים אלו , יכול להיות לערך מוסף מהותי  אני מאמין כי 
 לתרום מיכולתי במידה ותמצאו לנכון לבחור בי כחבר ועד . לאיגוד האינטרנט הישראלי , ואשמח

ואליהם  להבנתי בפני איגוד האינטרנט עומדים בשנים הקרובות שורה ארוכה של אתגרים עמם יש להתמודד 
יש להכין תכנית עבודה רב שנתית מתאימה אשר תמשיך את תנופת הפעילות המאפיינת את האיגוד בשנים 

 בנושאים כגון : האחרונות, תוך התמקדות

הרחבה בסדרי גודל של היקף חברי האיגוד מהיקף נוכחי של מאות להיקף נכון של אלפים רבים , כדי להגיע 
 להתאמה סבירה יותר הנכונה לאיגוד ארצי המטפל בנושאים ובשירותים הנוגעים לכלל תושבי המדינה.

רון השוויון הקיים של עלות הדומיין שאינו בחינה מחודשת של עקרונות פעילות האיגוד , לדוגמא אציין את עק
מתייחס כיום לסוג השימוש בדומיין בין עסקי ובין אחר, להיקפי השימוש בדומיין, ליכולת של בעל דומיין להעבירו 

 או למכרו לאחר ללא תשלום עלות מעבר כלשהי ועוד .

במטרה לבחון האם יש נושאים  בחינה של סוג וצורת הפעילות של איגודם מקבילים בארצות העולם המערבי 
 שאינם מטופלים על ידי האגוד .

ולצורך זה המשך הרחבת תשתית יחסי הציבור של פעילות  –המשך הפעילות למען חקיקה נאורה ונכונה בתחום 
 האיגוד למירב האוכלוסיות והמגזרים המשפיעים במדינה.

 בנושאים בעלי מכנה משותף להם ולאיגוד .כדי להגיע לשיתוף פעולה מרבי  ISP חיזוק הקשר עם כלל ספקי ה

 בתחום העצום של הסייבר בכל רבדי הפעילות של האיגוד. המשך תכנון והתמודדות 

בחינה של כדאיות ביצוע שינוי במבנה האיגוד כך  –לנוכח הדרישה הכבדה של חיוב מס על פעילות האיגוד 

עסקית  יועברו למתכונת של חברת בת IIX ה שלדוגמא פעילות בעלת חשיפה לחיוב מס כגון שירותי תשתיות
שאמנם תחויב במס אך מצד שני תשאיר את יתר פעילות האיגוד כפעילות ציבורית בעלת רמת חשיפה קטנה  –

 משמעותית לחיוב מס אפשרי .

  אני מקווה שדוגמאות אלו מבהירות את הגישה שאני מקווה שתאפשרו לי להביא לוועד האיגוד .

 בברכה,
 ופאשר רוטק


