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1.1תמצית מנהלים
דו"ח זה סוקר את עיקרי פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") בשנת .2018
בשנת  2018הוכנס האיגוד באופן פורמלי לתוספת החמישית של חוק הסדרת הבטחון
בגופים ציבוריים ,התשנ"ח 1998-כמפעיל של "מערכת ממוחשבת חיונית".
בפעילות שירותי התשתית האינטרנט שמנהל האיגוד עבור הציבור הישראלי ,הccTLD-
של מרחב  .ILומחלף האינטרנט הישראלי  ,IIXניכרת השנה השקעה משמעותית של
האיגוד בשיפור מערכותיו.
האיגוד סיים את הקמתה של מערכת  )Disaster Recovery( DRלמערכות ניהול מרחב
 ,.ILוהחל בצעדים לשדרוג משמעותי של התשתית הטכנולוגית העומדת בבסיס ניהול
המרחב והפצת המידע על אודות  ILל .DNS-במקביל ,נעשו תהליכי שיפור של מנגנוני
הגנת הסייבר של האיגוד בתיאום עם מערך הסייבר הלאומי .בנוסף ,הוסף השנה מנגנון
טכנולוגי-מנהלי של "קוד אישור העברה" לתהליך העברת ניהול שם מתחם מרשם מוסמך
אחד של האיגוד למשנהו.
בתחילת שנת  2018הפעיל האיגוד את הדור השביעי של מחלף האינטרנט הישראלי ,IIX
אשר מבוסס הפעם על מתג של חברת  .Arista Networksהמתג החדש תומך במהירות
העברה של עד  ,GigaBit/Sec 100וספק שירותי גישה לאינטרנט ( )ISPישראלי ראשון
כבר התחבר במהירות זו .הגדלת רוחב הפס של  IIXהביאה ,תוך מספר חודשים ,להכפלת
נפח התעבורה במחלף פי חמישה.
מרחב שמות המתחם של  ILצמח בשנת  2018באופן מתון ב ,1.2%-מכ 245,000-שמות
מתחם בתחילתה ,לכ 248,000-שמות מתחם בסיומה .לקראת סוף שנת  2018החליט
הוועד המנהל ,בהמלצת הדרג המקצועי באיגוד ועל בסיס נתונים כלכליים שהצביעו על
הצורך בכך ,להעלות את המחיר השנתי של יחידת רישום של שם מתחם מ 34-ש"ח ל44-
ש"ח ,ולהשקיף מחיר זה לציבור.
בשנת  2018גיבש הועד המנהל של האיגוד ,על בסיס המלצת ועדת ההיגוי לתשתיות של
האיגוד ,את עמדתו הסופית של האיגוד לגבי שמות מתחם שנרשמו לפי כללי רישום שמות
מתחם שגובשו טרם הקמת האיגוד על ידי מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי),
הידועים בשם "שמות מתחם מלפני  "1999וקבע כי אלו ימשיכו להתנהל על פי הכללים
הישנים ,אך לא יזכו לשירותים חדשים שהאיגוד מספק לקהילת האינטרנט הישראלית.
בשנת  2018המשיך האיגוד בסיוע לגופי הסייבר של מדינת ישראל במספר מיזמים
הקשורים לידע העמוק של האיגוד בנושאי  DNSושמות מתחם.
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בתחום הרגולציה והמדיניות הציבורית נכרה השנה פעילות רבה .כתיבתם של שלושה
מסמכי מדיניות שנכתבו ביוזמת האיגוד ("מדיניות פרישת פרוטוקול  IPV6בישראל",
""זכרונות דיגיטליים"  -מדיניות להסדרת גורלם של תוכן ומידע דיגיטליים אחרי המוות"
ו”-מדיניות לקידום פרישת האינטרנט בחברה הערבית הישראלית") הסתיימה ,ונערכו
פעילויות משלימות למימוש ההמלצות הכלולות בהם.
האיגוד היה שותף השנה לפעילות רבה בנוגע לתהליכי חקיקה הקשורים באינטרנט,
וביישומם של חוקים חדשים שנחקקו .באפריל  2018התייצב האיגוד לדיונים הראשונים
בבקשות המדינה לחסום אתרי אינטרנט על בסיס חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות
באמצעות אתר אינטרנט ,התשע"ז ,2017-וזכה להכרת בית המשפט במעמדו על פי החוק.
בדיונים לגבי חוק הסרת התוכן ,הידועים בשם "חוק הפייסבוק" ,היה שותף האיגוד
למאמצים של החברה האזרחית למנוע את חקיקת החוק ,שנעצר בסופו של עניין על ידי
ראש הממשלה .בדיונים שעסקו בכוונה לשנות את ברירת המחדל בסעיפי סינון התכנים
הפוגעניים בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב ,הצליח האיגוד לשכנע את מקבלי
ההחלטות בסכנה הגלומה בהצעות אלה ובהעדר התוחלת בהם ,ונוסח שאושר בקריאה
ראשונה היה מרוכך באופן משמעותי אל מול ההצעה המקורית.
במחצית שנת  2018העביר האיגוד למערך הסייבר הלאומי את ביקורתו לגבי סעיפים רבים
בנוסח התזכיר של חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ,התשע"ח.2018-
בשנת  2018נעשתה על ידי האיגוד פעילות רבה בהקשר של מימוש עברית בשמות המתחם.
ועדה מטעם  ICANNבניהול האיגוד גבשה את הכללים למימוש עברית ברמה העליונה
של האינטרנט ( ,)TLD - Top Level Domainוכן נעשו מהלכים לקידום מימוש עברית
במרחב הלאומי של ישראל.
מערך חברי האיגוד צמח בשנת  2018מ 360-בתחילתה ,ל 579-בסיומה .נעשו מספר רב
של פעילויות לקהילה  -הרצאות על הבר ,כנסי העשרת ידע וצירוף קהילות חדשות ושיתוף
פעולה עם מיזם מנהיגות "ישראל  "2050של התאחדות הסטודנטים הארצית לעתיד
הדיגיטלי של ישראל.
הקמת מיזם מרכז הגנת הסייבר לאזרחים ועסקים קטנים של האיגוד ,שניתן לו השם
 ,)block.org.il( Blockהסתיימה עם תום שנת  2018והוא החל בפעילותו בתחילת .2019
במקביל ,נעשה תהליך מיתוג מחדש של "המרכז לאינטרנט בטוח" ,ושמו שונה ל"נטיקה"
( )Neticaתוך מיקוד הפעילות במשתמש המבוגר של האינטרנט ובסוגיות של פרטיות,
מניעת בריונות רשת ,קידום שיח מכבד וביסוס נטיקה כמרכז ידע לאומי בנושא .לקו החם
של "נטיקה" הוספה תמיכה בשיחה בערבית.
בעקבות שינוי התקנון בשנת  ,2017פעל הוועד המנהל של האיגוד במשך שנת  2018עם
ששה חברי וועד .הוועד המנהל התניע תהליך חשיבה אסטרטגי על אודות מבנה האיגוד,
ניהולו ומטרותיו ,שימשיך במהלך שנת .2019
כל זאת ועוד הרבה מכך ,בדו"ח המפורט בחוברת זו!
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האיגוד במספרים בסיום שנת 2018
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2.2על אודות האיגוד
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") הינו עמותה ,אשר שמה לה למטרה לקדם
את מרחב האינטרנט הישראלי כיציב ,בטוח ,חופשי ,שיוויני ותחרותי ,לטובת הציבור
הישראלי ומשתמשי האינטרנט בישראל .מטרותיה הרשומות הינן:
·קידום פעילות הסדרה עצמית בתחומי האינטרנט; לרבות גיבוש כללי אתיקה ,ואמצעים
נוספים וזאת תוך שמירה על נייטרליות הרשת.
·להוות גוף טכנולוגי מוביל לניהול תשתיות האינטרנט בישראל ולקידום קהילת הגולשים.
·הקצאת שמות מתחם והסדרת התחום ,בישראל.
·ייצוג ארגון האינטרנט העולמי ( )ISOC - Internet Societyבישראל.
·להרחיב ולהעמיק את השימוש באינטרנט בחברה הישראלית באופן בטוח ,נגיש ופתוח.
·המחקר ,החינוך והאוריינות ,התקשורת ושיתופי פעולה הקשורים ברשת האינטרנט בישראל.
·השתתפות ביצירה ועדכון של תקינה (ישראלית ועולמית) הקשורה לרשת האינטרנט
והשימוש בה.
·העשרה של העוסקים בתחום האינטרנט לשדרוג  /לשיפור הידע המקצועי שלהם ,ע"י
ארגון ימי עיון ,סדנאות והפצת חומרי ידע מקצועי.
·ייצוג קהילית האינטרנט הישראלית בגופים בינלאומיים שונים לרבותICANN :
).(the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
·כל פעילות אחרת לקידום נושא האינטרנט בישראל.
האיגוד מנהל שתי תשתיות מרכזיות בליבת האינטרנט הישראלי  -מרשם שמות המתחם
ברמה העליונה של ישראל ("( ).IL ccTLDהמרשם") ,ומחלף האינטרנט הישראלי IIX
(.)"IIX"( )Israeli Internet eXchange
המרשם הוא מאגר מידע מרכזי וייחודי המקשר בין שמות מתחם ( )Domain Namesוכתובות
האינטרנט שלהם ,ובאמצעותו מוקצים שמות המתחם למי שמחזיק בהם .רישום שמות המתחם
נעשה כיום על ידי רשמים הפועלים מטעם האיגוד ,ומבצעים את הקשר מול הציבור הרחב המבקש
לרשום או לחדש שם מתחם .מתוקף ניהולו של האיגוד את המרשם ,הוא גם מפיץ לכל העולם את
המידע על אודות שרתי ה )Domain Name Servers( DNS-בהם עושים שימוש בעלי שמות
המתחם ,ובהם מפורסם המידע המקשר בין שם המתחם וכתובת האינטרנט שלו .הפצת מידע זה
על ידי האיגוד מאפשרת את השימוש של כלל משתמשי האינטרנט בעולם במרחב .IL
 IIXהוא מערך תקשורת מחשבים ,המקשר באופן שיוויוני וניטרלי בין הרוב המוחלט של
ספקי הגישה לאינטרנט בישראל ( ,)ISP - Internet Service Providersכך שגלישה
ממשתמש בישראל לאתר אינטרנט במדינת ישראל ,או לשירות הפועל בה ,תעשה מבלי
לצאת מגבולות המדינה IIX .חוסך עלויות תקשורת בינלאומית ,מאיץ את השימוש
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באינטרנט למשתמשים בישראל ,משפר את יכולת הגנת הסייבר של מדינת ישראל ומחולל
תחרות בהיצע שירותי האינטרנט ,שכן הוא מקל על  ISP'sחדשים להיכנס לשוק.
במקביל לניהול הפעילות התשתיתית של המרשם ו ,IIX-האיגוד עוסק בסוגיות מגוונות
של הטמעה ,הסדרה ,אתיקה ושימוש באינטרנט בחברה הישראלית .בין היתר ,מקדם
האיגוד מדיניות ציבורית שבמרכזה שמירה על ערכי חופש הרשת ,שמשמעותם יישום של
העקרונות החוקתיים של מדינה דמוקרטית ברשת האינטרנט .במסגרת זאת ,האיגוד רואה
עצמו כשומר על זכויות חוקתיות כגון חופש הביטוי (שפגיעה בו ברשת עשויה להיות,
לדוגמא ,בחסימת גישה לאתרי אינטרנט) ,שיוויון (שברשת משמעותו הוא ,לדוגמא,
עיקרון ניטרליות הרשת ,וגם דאגה לצמצום הפערים הדיגיטליים בין אוכלוסיות שונות
והנגשה של אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות) ,פרטיות ,חופש תנועה (שמשמעותה ברשת
היא ,לדוגמא ,חופש גלישה ללא מגבלות) וחופש מידע.
בנוסף לקידום מדיניות ציבורית במובנה הרחב ,האיגוד גם מקיים פעילויות תמיכה לקהל
המשתמשים ברשת ,כדי להתמודד עם אתגרים שהרשת מעמידה בפני החברה .כך מפעיל
האיגוד את נטיקה (המרכז לאינטרנט בטוח לשעבר) (,)https://www.isoc.org.il/netica
המהווה מרכז ידע מקצועי להקניית כלים מעשיים להתנהלות חברתית ברשת ולמאבק בתופעת
הבריונות ברשת .במסגרתו מופעל מענה אנושי  24/7לתמיכה וייעוץ בכל הנושאים הקשורים
לשימוש מיטבי ברשת ולתופעות רשת שכיחות כגון אלימות וירטואלית ,ביוש (,)shaming
הפצה של תכנים פוגעניים ומיניים ועוד .בנוסף ,האיגוד מפרסם מידע טכנולוגי ,המסייע
להנגשת אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות ,מתוך תפיסה המאזנת את החובה המוסרית
של הנגשת אתרים באינטרנט ,עם יכולותיהם הטכנולוגיות והכלכליות של בעלי האתרים.
כמו כן ,האיגוד מפעיל מאגר מידע על אודות הרשת בישראל (,)www.isoc.org.il/sts-data
במסגרתו מתפרסמים נתונים סטטיסטיים שונים ,תמציות של מאמרים וידיעות המכילים
מידע אודות הרשת בישראל והפנייה אליהם .במסגרת פעילות זו ,האיגוד יוזם סקרים אודות
שימוש ועמדות הציבור בקשר לאינטרנט.
במהלך השנה האחרונה ,נוסף לשרותיו של האיגוד לטובת משתמשי האינטרנט בישראל,
גם מיזם חדש וייחודי בשם  - Blockמרכז הגנת סייבר לאזרחים .https://block.org.il
 ,Blockהוקם ומופעל ע"י איגוד האינטרנט הישראלי .מטרתו לספק לאזרחי מדינת ישראל
ותושביה ,מידע וסיוע בכל הקשור להגנה על המרחב הדיגיטלי הפרטי שלהם ,ולאפשר לכלל
המשתמשים לבנות "קו-הגנה" אישי ולשפר את רמת הגנת הסייבר בבית או בעסק הקטן.
איגוד האינטרנט הישראלי רואה בהעלאת רמת הגנת הסייבר של משתמשי האינטרנט
בישראל מטרה חברתית ולאומית ,ומיזם ה ,Block-משרת את שתיהן.
בנוסף לפעילותו המקומית ,האיגוד משתתף במספר פורומים בינלאומיים ,שם הוא
מייצג את משתמשי האינטרנט בישראל .האיגוד הוא ה Chapter-הישראלי של איגוד
האינטרנט העולמי  ,)Internet Society, ISOC.ORG( ISOCוכן חבר במועצת
מרשמי שמות המתחם הארופי ( .)CENTRבנוסף ,האיגוד פועל במסגרת ICANN
( ,(Internet Cooperation for Assigned Names and Numbersובפרט במסגרת
ה .)country code Names Supporting Organization( ccNSO-האיגוד משתתף
דרך קבע בפגישות של ארגון משילות האינטרנט .)Internet Governance Forum( IGF
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3.3דבר נשיאת האיגוד
זו גאווה ושליחות עבורנו ,חברי הוועד והדרג המקצועי של
האיגוד ,לקדם את מרחב האינטרנט כפתוח ,חופשי ושוויוני ככל
שניתן ,ובמקביל להמשיך בנחישות בכל התהליכים הנדרשים
לחיזוק המערך התשתיתי של הארגון ושל האינטרנט בישראל.
בשנת  2018אנו רואים את הפירות לעמלנו .איגוד האינטרנט מיצב את עצמו כאחד הגופים
המעטים בישראל שמייצגים את האינטרס הציבורי ללא תלות בבעלי הון או ממשל ,כגוף
מקצועי ובלתי תלוי .זוהי השנה הרביעית שאיגוד האינטרנט הישראלי מפרסם דין וחשבון
על פעילותו בשנה האחרונה .בשלב זה אפשר כבר לומר שזו מסורת .מבחינתנו ,דו״ח זה הוא
הזדמנות לאפשר לציבור ,לחברי העמותה ולעובדיה לבצע סקירה מקיפה ולבחון את הפעילות
הנרחבת והאיכותית שנעשתה בשנה החולפת ( )2018על ידי מתנדבי ועובדי האיגוד כאחד.
אני בטוחה ששקיפות זו תהיה נר לרגלי הדורות הבאים של ההנהגה באיגוד.
בשנת  2018ניתן דגש חזק על שדרוג התשתיות הקיימות ופיתוח שירותי תשתית חדשים.
בין השאר האיגוד הוכר כגוף המנהל תשתית קריטית במדינת ישראל (״מערכת ממוחשבת
חיונית״ כלשון התוספת החמישית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים) .לצד הפעילות
הטכנולוגית ,האיגוד פעיל בהתוויית מדיניות לאומית בנושאים ציבוריים וחברתיים .הישג
חשוב נוסף הוא שמשרד התקשורת אימץ את מרבית ההמלצות של האיגוד בנושא פרישת
 IPv6בישראל ,והתחייב כי משרדו יוביל את התהליך באמצעות תכנית לאומית .בנוסף,
השתתפנו בדיוני הליכי חקיקה רבים והשמענו קול מקצועי ומאזן (חוק הסרת תוכן המהווה
עבירה ,חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ,חוק ״הפורנו״ ,חוק זכויות יוצרים ,חוק
הבחירות דרכי תעמולה ועוד) ,הבענו את עמדתנו בכנסת ,קיימנו שולחנות עגולים עם
מקבלי החלטות ,ושימשנו אכסניה לשיתופי פעולה של גופי החברה האזרחית בנושאים
שונים כגון המאבק בהסתה ברשת ,אכיפה אלטרנטיבית ,קידום חופש האינטרנט ,חשיפת
ילדים לתוכן פוגעני וכד׳.
אני גאה בפעילות ובתרומה הייחודית של גוף זה למדינת ישראל ורוצה להודות לעובדי
האיגוד ,לחבריי לוועד המנהל ,למתנדבים הרבים ולשותפים שלנו על המצוינות ,החזון
וההתמדה .בלעדיכם זה לא היה קורה.
פרופ' קרין נהון
נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי.
צלם :עדי כהן-צדק

בברכה
פרופ׳ קרין נהון
נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי
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4.4דבר מנכ"ל האיגוד
מלאכת כתיבת הדו"ח השנתי של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
היא מהמשימות האהובות עלי בתפקידי כמנכ"ל האיגוד .ביום-יום,
אנו עסוקים בשלל משימות של חיי האיגוד  -ניהול התשתיות ,גיבוש
המדיניות הציבורית הראויה לאינטרנט בישראל ,פיתוח מארג חברי
העמותה וניהול כללי של גוף בעל מחזור פעילות הנושק ל 10-מליון ש"ח .רק עם ליקוט כלל
הפרטים על פעילות האיגוד בשנה מסוימת ,מתגלה ונפרשת במלוא עוצמתה חשיבות האיגוד
המימדים הרבים של פעילותו ורצף ההישגים שלו .זו חשיבותו של הדו"ח השנתי ,שהתחלנו
לפרסם לאחר כניסתי לתפקיד כמנכ"ל האיגוד לפני כארבע שנים.
שנת  2018תזכר כשנה בה הוחל בתהליך שדרוג משמעותי של התשתיות הטכנולוגיות שהאיגוד
מנהל עבור החברה הישראלית .תחילתה בשדרוג בסדר גודל של רוחב הפס בו פועל מחלף
האינטרנט הישראלי ( IIXמ 10-ל ,)GigaBit/Sec 100-המשכה בשיפור משמעותי של
מרכיבי הגנת סייבר של האיגוד ,וסופה בגיבוש המודל הטכנולוגי של התשתית אשר משרתת
את פעילותו המרכזית של האיגוד  -ניהול מרחב האינטרנט הלאומי של ישראל (.).IL
בתחום המדיניות הציבורית ,הגיעו לידי בשלות מספר מסמכי מדיניות שהאיגוד יזם וכתב
בשנים קודמות .המסמך על מדיניות קידום  IPv6בישראל הניע את משרד התקשורת להוביל
תהליך מדינתי בנושא ,ולאיגוד תפקיד מרכזי ובלעדי בתהליך זה .מסמכים אחרים  -האינטרנט
בחברה הערבית וסוגית ה"זכות להזכר" (המדיניות הרצויה לטיפול במידע דיגיטלי של מי שהלך
לעולמו) ,ישמשו קובעי מדיניות והאיגוד ימשיך לקדמם.
בפעילות האיגוד בתחום החקיקה ניכרה חשיבות האיגוד כגוף ידע טכנולוגי מחד גיסא ,ונציג
של החברה האזרחית מאידך גיסא .הצלחתנו לשנות את הנוסח המוצע של מה שידוע כ"חוק
הפורנו" נבעה ,בעיקר ,מיכולת נציגי האיגוד להסביר לגורמים שונים את חוסר התוחלת והסיכון
הגדול במנגנון שהוצע על ידי יזמי החוק.
בשנת  2018פעל האיגוד עם ששה חברי וועד מנהל .מערכת היחסים בין הוועד המנהל ובין
הדרג המקצועי של האיגוד התייצבה ,והיא מופת למסגרת יחסים נכונה בין דרגי הביצוע ומקבלי
ההחלטות .הוועד קיבל מספר החלטות משמעותיות ,דוגמת סגירת נושאי "שמות מתחם "1999
ושינוי המחיר השנתי של יחידת רישום שם מתחם .כל החלטות אלה התבססו על מידע מפורט
שלוקט ,עובד והוצג על ידי דרגי המקצוע באיגוד ואפשר קבלת החלטה מושכלת בנושא.
הפעילות המרשימה המפורטת בדו"ח זה לא הייתה יוצאת לפועל ,ללא עבודתם המסורה
של כל עובדי איגוד האינטרנט ,כל אחד בתחומו ,וכולם כאחד באופן הרמוני לטובת המטרה
המשותפת .ברצוני להודות לעובדי האיגוד ומשפחותיהם על מסירות והשקעה אלה.
עו"ד יורם הכהן
מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי.
צלם :יוני מלכא

יורם הכהן
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5.5דברי חברי הוועד המנהל
איגוד האינטרנט הישראלי מנוהל ע"י וועד מנהל ,המונה שבעה חברים המכהנים בהתנדבות,
ובוחר מתוכו את אחד מחבריו כנשיא/ת האיגוד .הוועד המנהל אמון על התווית המדיניות
והמטרות של איגוד האינטרנט בישראל.
את דבריה של פרופ' קרין נהון ,נשיאת האיגוד ,קראתם בעמודים הקודמים .הכירו את יתר
חברי הוועד המנהל ,אשר ינהיגו את האיגוד בשנת .2019
בת שבע אנגלברג-בר ,חברת הוועד המנהל
החלק המרכזי של הפעילות שלי במסגרת הוועד המנהל ,מתמקד
בפעילות אינטנסיבית להרחבת הידע והטמעת נושא הנגשת אתרים
והנגשת מסמכים דיגיטליים .זאת ,מתוך מטרה להרחיב את הידע הקיים
והיכולות המקצועיות של בעלי האתרים ובעלי העניין השונים לנושא.
בנוסף ,נמשיך גם השנה לפעול לקידומה של סביבת אינטרנט בטוחה
יותר .לצד שמירה על חופש האינטרנט וקביעת כללי הגינות השימוש באינטרנט ,נפעל
לחינוך ילדים ונוער לאינטרנט בטוח ולשיח נקי והגון.
עו"ד ארוד בליסה ,חבר הוועד המנהל
המרחב האינטרנטי הישראלי שייך לכולנו .לכל אזרחי מדינת ישראל .אין
צורך להפליג בתיאורים אודות חשיבתו של האינטרנט לדמוקרטיה ולחברה
הישראלית .לכן ,איגוד האינטרנט הישראלי ,צריך להיות אבן שואבת לכל אדם
שאינטרנט חופשי וציבורי חשוב לו ,ולהמשיך להוביל קול ציבורי ברור וחזק
בכל הקשור לשמירה על המרחב הדיגיטלי הישראלי חופשי ,דמוקרטי ופתוח.
רועי בסר ,חבר הוועד המנהל
שנת  2020ממש מעבר לפינה ,והאינטרנט כבר מזמן אינו רק כלי מחקר
או בידור ,הוא גם כלי עבודה .ככזה ,גלישה ללא הפרעה וניטרליות רשת
הן דבר שאמור להיות מובן מאליו.
אנחנו מחוייבים לשאול את עצמנו כל הזמן  -האם אנחנו נערכים
נכון לעתיד? איגוד האינטרנט ,שהוכר על ידי המחוקק כתמ"ק  -תשתית משק קריטית,
פועל יחד עם מערך הסייבר הלאומי לשפר ,לייעל ולהגן על תשתית האינטרנט בישראל.
במסגרת כהונתי בוועד המנהל ,חשוב לי לקדם את איגוד האינטרנט כאוטוריטה מקצועית
וככתובת זמינה עבור המשתמש הביתי ,בכל הקשור להגנה עצמית בסייבר .פורטל הבלוק
שלנו עושה בדיוק את זה .יחד עם נטיקה אנחנו נותנים מענה יעיל ומהיר .אך עדיין ,יש
להמשיך באינטנסיביות לפעול כדי שאחוז גדול ככל האפשר של משתמשי האינטרנט
בישראל יהיו בקיאים בסכנות ובדרכי ההתגוננות אליהן ויידעו לשמור על עצמם בטוחים.
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אבי נגר ,חבר הוועד המנהל
ראשית  -אני רוצה להודות לצוות המקצועי של האיגוד שמתחזק ומשדרג
במקצועיות את התשתיות הקריטיות באופן אחראי וזהיר למתקדמות ועדכניות,
ומאפשר העלאה של רמת השירות של האינטרנט עבור הציבור הישראלי.
כחבר בוועדת שרותי התשתיות באיגוד ,אלה שני האתגרים המרכזיים
בעיניי :התאמת השרות שאנו מספקים לצרכים המתפתחים של השוק והתאמה לפיקוח
של מערך הסייבר ותאום עם דרישות הרגולציה בעולמות ה DNS-בצורה הטובה ביותר.
במסגרת זו ,אני שואף לשמוע ולהבין את הצרכים מהשטח ,החסמים וההתמודדויות של
קהל הלקוחות שלנו כמנהלי מרשם שמות המתחם בישראל וצרכים של ספקיות האינטרנט
ממחלף האינטרנט הישראלי .זאת כדי לספק את סביבת השרותים והקישור הטובים ביותר
לשיפור האינטרנט והמרחב הדיגיטלי בישראל.
אני מצדד בהגברת הידע בכל הקשור לאוריינות סייבר ,דוגמת פעילות מרכז הBlock-
שהקים האיגוד ,ושם דגש על עיצוב תודעת המשתמשים והקניית חינוך לסייבר מגיל צעיר,
כדי לאפשר הטמעת השימוש בצורה המיטבית ,תוך בניית כללי הגינות ו"סביבה בטוחה"
ומציאת דרכים לאכיפה לא פולשנית.
קובי סלע ,חבר הוועד המנהל
בין הההחלטות המרכזיות שאני גאה להיות חלק מהם בשנת כהונתי
בוועד :אישור מעבר הרישום למבנה סינכרוני (ובתקווה גם אוטומטי),
מדיניות טיפול בשמות מתחם בעלי  1-2תווים ,הסדרה של שמות
מתחם שנרשמו לפני  ,1999מענקים ליוזמות שמקדמות את האינטרנט
בישראל ועוד ...כן ,כל זה רק בשנה אחת!...אני שמח שזכיתי להיות חבר
ועד בקדנציה הנוכחית .יש עוד הרבה דברים שאני רוצה לשנות ולחדש ,ואני בטוח שעם
צוות ההנהלה המצויין וחברי הוועד המנהל נמשיך להוביל את האיגוד קדימה.
לביא שיפמן ,חבר הוועד המנהל
בסוף השנה הזאת אני מסיים כהונה של  6שנים בוועד המנהל של איגוד
האינטרנט .בתקופה זו ,הצלחתי להוביל תהליך שייצב את ניהול האיגוד
והפך אותו להרמוני ואפקטיבי .במקביל לכך הייתי מעורב בוועדות המשנה
העיקריות של האיגוד ובכלל זה בוועדת ההיגוי לתשתיות ,בה כיהנתי כיו"ר
במשך  3שנים רצופות .בנוסף ,ניסחתי שני נוהלים משמעותיים  -נוהל
רכש ונוהל וועדת תשתיות שהפכו למפת דרכים לניהול פעילויות אלה .את
כל האמור לעיל ביצעתי תוך ראיה שיש לקדם בישראל סביבת אינטרנט חופשיה ,שיוויונית,
מתקדמת ,זמינה ובטוחה.
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6.6מערך התשתית והטכנולוגיה באיגוד
מבוא
האיגוד נושא באחריות להפעלת שלושה תהליכים מרכזיים בתשתית האינטרנט הישראלי:
א .ניהול מרשם שמות המתחם ( )Domain Namesשל מרחב .IL
ב .הפצת המידע ל )DNS( Domain Name System-העולמי על אודות מרחב .IL
ג .חיבור בין ספקיות האינטרנט בישראל ()ISP - Internet Service Providers
למטרות שימוש פנים-ישראלי באמצעות מחלף האינטרנט הישראלי (Israeli
.)Internet eXchange - IIX
בנוסף ,מנגיש האיגוד במערכותיו מספר שירותי ערך מוסף לציבור הרחב ,כגון שעון זמן
בפרוטקול  NTPוכן אתר מראה לפרוייקטי קוד פתוח (.)https://mirror.isoc.org.il
לצורך מתן שירותים ציבוריים אלה ,מפעיל האיגוד מגוון של אמצעים טכנולוגיים ,מנהליים
ומשפטיים התומכים בפעילות הציבורית הטכנולוגית הזו .במהלך שנת  2018ביצע מערך
שירותי התשתית באיגוד התקדמות משמעותית במספר תחומים ,ואלה מפורטים בפרק זה.

שיפור הגנת הסייבר של מערכות ניהול מרחב .IL
האיגוד כ"מערכת ממוחשבת חיונית" על פי חוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
במחצית שנת  2018אישרה ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת את בקשת השר לבטחון
הפנים להכניס את האיגוד לרשימת הגופים המנויים בתוספת החמישית לחוק הסדרת הביטחון
בגופים ציבוריים ,התשנ"ח 1998-כמנהל של "מערכת ממוחשבת חיונית" ,כהגדרתה בחוק.
בקשה זו הוגשה לאחר שבשנת  2017התקיים דיון בוועדה הממשלתית הפועלת לפי החלטת
ממשלה ב 84/בראשות ראש מערך הסייבר (הקודם) ד"ר אביתר מתניה והוחלט על צירוף
האיגוד .מעת אישור הוועדה את הכללת האיגוד בתוספת ופרסום בקובץ התקנות 1מונחה
האיגוד על ידי מערך הסייבר הלאומי בסוגיות של הגנת סייבר של המערכות הקשורות בניהול
המערכת הממוחשבת החיונית .פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת
מצ"ב כנספח ד'.
 1קובץ תקנות  ,8035כ"ה בתמוז התשע"ח 8 ,ביולי  ,2018בעמ’ .2360
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לאור אישורה הצפוי של הבקשה בכנסת ,החל האיגוד בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי
בתהליך סדור של העברת הנחיית האיגוד מיחידת רא"ם במשרד ראש הממשלה למערך.
תהליך זה הסתיים בסמוך לאישור הבקשה בכנסת.
התהליכים הקשורים בהגדרת האיגוד כ"מערכת ממוחשבת חיונית" סייעו באופן משמעותי
למגמת שיפור המתמיד של האיגוד בהגנת הסייבר של מערכותיו.
סיום הקמת אתר  DRלמערכות ניהול מרחב IL
במהלך שנת  2018הסתיימה הקמת אתר  )Disaster Recovery( DRלמערכת ניהול
מרחב  - .ILמרשם שמות המתחם ומערך הפצת מידע ה.DNS-
מהלך זה שיפר משמעותית את יכולת השרידות של מערכות ניהול מרחב  .ILעל ידי
האיגוד ,תוך הבטחת המשכיות עסקית של תהליך רישום שמות המתחם (Domain
 )Namesוהפצת ה DNS -של מרחב .IL
תקן 27001
במהלך שנת  2018עבר בהצלחה האיגוד בחינה ראשונה על ידי מכון התקנים הישראלי
לעמידתו בתקן אבטחת המידע  ISO-27001ע"י מכון התקנים הישראלי ,וזאת לאחר
קבלת התקן בסוף שנת .2017
אירוע אבטחת מידע אצל רשם
בחודש מאי  2018הותקף אחד מרשמי שמות המתחם המוסמכים על ידי האיגוד לרשום
שמות מתחם במרחב  ILבמתקפת דיוג (.)phishing
מתאר התקיפה העלה בשלביו הראשונים חשש (שהופרך לאחר מכן) שנחשף מידע אשר
יכול לאפשר השגת שליטה בניהול שמות מתחם במרחב  .ILוהמתנהלים אצל אותו רשם.
האיגוד הפעיל בסמוך לתחילת האירוע אמצעי הגנה טכנולוגיים ונוהליים אשר מנעו
אפשרות שימוש לרעה כאמור.
במקביל ,טופל האירוע על ידי גופי הגנת הסייבר ואכיפת החוק המדינתיים.

שדרוג תשתיות ניהול מרחב .IL
בדצמבר  2018הושלמה התקשרות לאספקת ציוד והקמת תשתית טכנולוגית חדשה לכלל
מערכות המחשוב המשרתות את פעילות האיגוד בניהול מרחב .IL
התשתית החדשה תוקם במהלך  2019לאחר תהליך תכנון מדוקדק ובהתאם לארכיטקטורה
חדישה העונה לסטנדרטים גבוהים ביותר ,ונועדה לספק זמינות ואמינות ברמה גבוהה של
מערכות האיגוד והגנה משופרת עליהן.
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גיבוש מודל פעולה לשירותי  anycastפנים ישראליים למרחב .IL
לקראת סוף  2018החל צוות באיגוד לגבש פתרון אשר יממש במסגרת מחלף האינטרנט
הישראלי  IIXשירות  anycastפנים ישראלי למידע ה DNS-של מרחב  ,.ILמתוך מטרה
לשפר את חסינות המרחב למתקפות מניעת שירות (.)DDOS
מימוש הפתרון צפוי להתרחש במהלך שנת .2019

מרחב  - .ILנתונים
הטבלה הבאה מפרטת נתונים על אודות התנהגות רישום שמות המתחם בשנת  ,2018תוך
השוואת הנתונים לשנת  .2017מידע נוסף המתעדכן עיתית ניתן למצוא באתר האינטרנט
של האיגוד ,בכתובת http://www.isoc.org.il/domain-name-registry/number-
.of-registered-domain-names
לשנה
2018

שמות מתחם שחלים

2017

2018

2017

33,501
87,729
880
18,793
-

12,152
42,572
96
23,163
18

13,424
41,354
109
22,511
23

46,925 45,563
129,083 134,887
989
1049
41,304 42,667
23
18

2018

2017

שינוי
כמותי

שינוי
ב%-

247,582

2,895 244,687

1.2%

עליהם כללי המרשם 8531
מלפני 1999

לשנתיים
2018

שמות מתחם חדשים 33,411
חידוש שמות מתחם 92,315
העברת שמות מתחם 953
פקיעה ללא חידוש
19,504
מחיקת שמות מתחם -

סה"כ שמות מתחם
במרחב .IL

סה"כ

8,588

-57

2017

-0.7%

*הנתונים אינם כוללים שמות מתחם בתתי-מרחבים ( )SLDהמנוהלים ע"י גורמי מדינה ( idf.ilו.)gov.il-

ישוב מחלוקות סביב שמות מתחם IL-DRP -
מערך ה IL-DRP-מאפשר למחזיקי שמות מתחם ולמי שטוען לזכויות נוגדות ליישב את
הסכסוך ביניהם במנגנון  )Alternative Dispute Resolution( ADRבמסגרת האיגוד,
ולהמנע מהצורך לפנות לבית משפט בנושאים אלה .הדיונים נעשים על ידי דיינים שהם
משפטנים המתמחים בסוגיות של משפט וטכנולוגיה ,ובפרט בנושא שמות מתחם.
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במהלך  2018טופלו במסגרת  ILDRPעל ידי הדיינים שמונה סכסוכים ,והם:
· ·strider.co.il
· ·godaddy.co.il
· ·deliveroo.co.il
· ·vaporiza.co.il
· ·click-shop.co.il
· ·regalo.co.il
· ·paybox.co.il
· ·ashley.co.il
ניתן לקרוא החלטות של פורומי ה ILDRP-באתר האיגוד ב http://www.isoc.org.il/
domain-name-registry/dispute_resolution

הפסקת פעילות של הרשם סטאר תקשורת ויזמות בע"מ
בנובמבר  2018נשללה ההסמכה של הרשם סטאר מחשבים בע"מ בשל אי עמידה בדרישות
הסכם ההסמכה מאחר ורשם זה טרם רשם שמות מתחם עבור הציבור ,לא נדרש תהליך
העברת פעילותו לגורם אחר.

העברת זכויות בשמות מתחם שאורכם  1או  2תווים במרחב .IL
ועדת ההיגוי לתשתיות של האיגוד החליטה ,על בסיס המלצת הדרג המקצועי של האיגוד,
על שינוי מדיניות ביחס לאפשרות להעביר זכויות אחזקה בשמות מתחם רשומים שאורך
הטקסט ברמה השלישית קצר משלושה תווים .המדיניות החדשה מאפשרת למחזיקי שמות
מתחם רשומים ,בעלי תו אחד או שניים ברמה השלישית להעביר את זכויותיהם בשמות
מתחם אלו .המחזיק החדש יהא כפוף לכללי הרישום העדכניים הנוהגים באיגוד ,אף שאלו
אינם מתירים ,לכאורה ,רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים .כלומר,
בעניינם בלבד האיגוד יאפשר רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים
תחת הכללים הנהוגים היום.
בנוסף ,ניתנת האפשרות להעביר שם מתחם קצר כאמור לניהול אצל אחד מהרשמים
המוסמכים של האיגוד ,בכפוף לאישור כללי הרישום הנוכחיים הנוהגים באיגוד והחלתם
על שם המתחם.

גיבוש סופי של מדיניות האיגוד לגבי שמות מתחם שנרשמו לפי
כללי מחב"א (“)"1999
בתחילת שנת  2018דנה וועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד בסוגיה המלווה את
האיגוד תקופה ארוכה ,והיא מעמדם של שמות מתחם ( )Domain Namesאשר נרשמו
לפי הכללים לרישום שמות מתחם שגובשו בתקופה בה מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי
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(מחב"א) ניהל את המרשם .כללים אלה שונו בתחילת שנת  ,1999ואלה החדשים תקפים
(בשינויים המאופשרים על פי הנוסח החדש) מאז .הכללים הישנים חלים על כ8500-
שמות מתחם שנרשמו לפני שנת ( 1999ועל כן נקראים "שמות מתחם  ,)"1999והם שונים
במספר נקודות מהותיות מהכללים החדשים ,ובין היתר שמות מתחם שהוקצו על סמך
הכללים הישנים אינם נדרשים לשלם אגרה שנתית לחידוש זכות האחזקה בשם המתחם.
ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד (המורכבת מגורמים חיצוניים לאיגוד מקרב
הקהילה המקצועית ,מחברי הוועד מנהל ומבעלי תפקיד רלבנטיים באיגוד) ,נועצה עם
גורמים מקצועיים ומשפטיים ובחנה את המידע והנתונים שהונחו בפניה ,כולל אלו
משימוע ציבורי שנערך .ההחלטה לקחה בחשבון את המשאבים הנדרשים להמשך הטיפול
בסוגיה מול השלכותיה בפועל ,את רמת החשיפה לסיכון משפטי של האיגוד ,כמו גם את
המשמעות המוסרית כלפי התחייבויות היסטוריות של האיגוד.
לאחר בחינה מעמיקה ,המליצה הוועדה כי להתחייבויות העבר ,עבור שמות המתחם
שנרשמו לפני  ,1999יש עוגן משפטי שיש לכבדו ,כולל פטור מתשלום אגרת רישום
שנתית .ועל כן ,יש להמשיך בניהול שמות מתחם אלה בדיוק לפי כללי הרישום שלפיהם
נרשמו בזמנו .יחד עם זאת ,הוחלט כי שמות מתחם אלו לא יהיו זכאים לשירותים חדשים
שהופעלו החל משנת  1999והלאה (כגון  .)DNSSECשימוש בשירותים חדשים יחייב
מעבר לכללים החלים כיום עבור שמות מתחם .כמו כן ,תהיה לאיגוד הזכות לבטל רישום
של שמות המתחם ,אשר מחזיקיהם הפרו את הכללים אליהם התחייבו ברישומם .הנחת
העבודה היא כי מספר שמות המתחם מלפני  8,650( 1999במספר) ילך וירד עם הזמן.
ההמלצה של ועדת התשתיות אושרה ע״י הוועד המנהל של האיגוד בישיבת פברואר .2018

הוספת מנגנון אבטחה של “קוד אישור העברה" בפעולת העברת
ניהול שם מתחם בין רשמים
בספטמבר  2018הוסיף האיגוד רובד אבטחה טכנולוגי-מנהלי בתהליך העברת ניהול שם
מתחם בין רשמים ( )TRANSFERהידוע בכינויו "קוד אישור העברה" Transfer -
 ,Authorization Codeכנהוג במרשמים רבים בעולם .תהליך זה לווה בעדכון גרסה של
מערכות הניהול של מרשם שמות המתחם ,לגרסה .2.5
המנגנון מוסיף שכבת הגנה טכנולוגית-מנהלית לשמירה על זכות המחזיק בשם המתחם
בפעולה של העברת שם מתחם בין רשמים ( )Transferבלבד .האיגוד רואה בשינוי זה צעד
חשוב בהגנת הסייבר של שמות המתחם ובשירות לציבור.

שינוי מחיר יחידת רישום שם מתחם לשנה והשקפתו לציבור
על רקע שינויים בהוצאות התפעוליות של ניהול מרחב  ,.ILשחלקן נובע מתהליכי השדרוג
והפיתוח שעשה האיגוד בשנים האחרונות ,החליט הוועד המנהל של האיגוד בסוף שנת
 2018לעדכן את מחיר יחידת רישום שם מתחם ( )Domain Nameבמרחב .IL
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נקבע כי החל מה 1.1.2019-יעמוד מחיר יחידת הרישום על  44שקלים לשנה .ב 12-השנים
האחרונות ,מאז הכנסת מערך הרשמים מטעם האיגוד לפעולה והפסקת פעילות הרישום
הישירה ,הוזל המחיר מספר פעמים והוא נקבע בפעם האחרונה בשנת  2013על  34שקלים.
בהתאם למדיניות השקיפות שהאיגוד חרט על דגלו ,הוחלט שהמידע הנוגע למחיר יחידת
הרישום יהיה גלוי לציבור.
ההחלטה התקבלה לאחר דיון מעמיק שבו נלקחו בחשבון הנתונים התקציביים הקיימים
אל מול העלויות הצפויות של תפעול תשתית וניהול מרשם שמות המתחם .בסיומו של
הדיון הגיע הוועד המנהל למסקנה כי מתבקש עדכון מחיר ,על מנת לוודא שעקרון המפתח,
של תפעול מרחב  .ILכמרחב בטוח ,יציב וחסון יוכל להישמר .עדכון זה גם יבטיח כי
השינויים התשתיתיים הנדרשים על מנת לשמור את מערכת המרשם הישראלי בקידמת
הטכנולוגיה ובסטנדרטים הנהוגים בעולם ,יוכלו להתבצע.

חבר חדש בוועדת השמות הפוגעניים
בסוף שנת  2018צורף ד"ר אסף וינר ,ד"ר למשפטים מאוניברסיטת תל-אביב כחבר בוועדה
הציבורית לבחינת בקשות לרישום שמות מתחם פוגעניים ,במקומו של פרופ' מיכאל
בירנהק אשר הקדנציה שלו הסתיימה .איגוד האינטרנט הישראלי ,מבקש להודות לפרופ'
מיכאל בירנהק על תרומתו החשובה לדיוני הוועדה .ד"ר וינר נבחר מתוך רשימה של ששה
מציעים על ידי ועדת בחירה מטעם האיגוד בה היו חברים חברי הוועד המנהל פרופ' קרין
נהון ,לביא שיפמן ,אבי נגר ,מנהלת המרשם אורטל מאלדונדו ומנכ"ל האיגוד יורם הכהן.
ד"ר וינר הינו ד"ר למשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ,ועבודת הדוקטורט שלו ,בהנחייתם
של השופטת פרופסור דפנה ברק-ארז ופרופסור מיכאל בירנהק ,עוסקת בבחינת היבטים
משפטיים שונים של רגולציה מדינתית בתחום התקשורת המסחרית בראי הזכות
לחופש ביטוי ,ובכלל זה עיון מחודש בהצדקות הקיימות להתערבות מדינתית בתחום,
היקף מחויבותה של המדיה המסחרית להגשמת אינטרסים ציבוריים והכרה בהשלכות
התרבותיות-חברתיות של אסדרת מדיה.

דור חדש למערכות התקשורת של IIX
בתחילת שנת  2018הושלם ,בלוח זמנים קצר ביותר ,שדרוג מתג התקשורת העומד בבסיסו
של מחלף האינטרנט הישראלי  IIXלטכנולוגיה חדשה מבוססת מתג של חברת .Arista
המתג מאפשר לחבר לקוחות בקצב הגבוה בסדר גודל לעומת הגרסה הקודמת
( 100Gigabit/Secלעומת  10GigaBit/Secבטכנולוגיה הישנה).
שדרוג זה אפשר להוזיל את עלויות החיבור ל IIX-באופן משמעותי ,והוזלה זו גרמה
להרחבת רוחב הפס שספקי הגישה לאינטרנט המחוברים ל IIX-צורכים .בכך שיפר
האיגוד את מהירות הגלישה שמקבלים משתמשי האינטרנט בישראל כאשר הם פונים
למשאבי אינטרנט ישראליים.
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במקביל ביצעו ספקי הגישה לאינטרנט בישראל השקעות משמעותיות לטובת שיפורים
ושדרוגים של התשתית שלהן כדי להבטיח את שיפור העברת התוכן למנויים וללקוחות.
עם סיום שדרוג המחלף שידרגו מספר ספקי גישה לאינטרנט את רוחב הפס שלהם בחיבור
ל ,IIX-וכתוצאה מכך נרשמה עלייה משמעותית בנפח התעבורה המקסימלי במחלף 75 -
ג'יגה-ביט לשניה לעומת  16ג'יגה-ביט לשניה לפני השדרוג .במהלך שנת  2018שדרגה
חברת  Hotnetאת החיבור ל IIX-למהירות המכסימלית ( ,)100GigaBit/Secורוב
המשתמשים שדרגו אף הם את מהירויות החיבור שלהם.
על בסיס הטכנולוגיה החדשה ב IIX-והורדת העלויות הנגזרת ממנה למשתמשים ,האיגוד
מציע לגופים המחוברים לאיגוד לקבל פתרון נוסף של חיבור חלופי ל.IIX-
ביטוי מובהק לשיפור ניתן היה לראות בעת שידורי משחקי מונדיאל  ,2018במהלכם גדל
היקף השימוש במחלף ב.30%-
שקף  - IIX :1נתוני תעבורה מדגמיים לאורך היממה (מאי )2019
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שקף  - IIX - 2נתוני תעבורה מדגמיים לאורך השבוע (מאי )2019

סיוע לגופי מדינה בסוגיות הגנת סייבר
חיזוק הגנת הסייבר המדינתית בהיבטי DNS
במהלך השנה החל שיתוף פעולה בין מערך הסייבר הלאומי והאיגוד לבחינה של שיפור
הגנת הסייבר המדינתית בסוגיות של  .DNSהאיגוד תורם בתהליך זה לגופי הגנת הסייבר
בישראל את הידע הייחודי והעמוק שלו באופן פעולתו של ה.DNS-
בין היתר ,הוצג ביוזמת האיגוד פתרון טכנולוגי למערכת מידע עתק ( )big dataלזיהוי
ומניעת תקיפות ב DNS-על ידי חברת  Nominetהבריטית (המנהלת את מרחב .UK
בדומה לאיגוד המנהל את  ).ILוכן מתאר פעולה לסינון נוזקות באמצעות מנגנון RPZ
(.)Response Policy Zone
בנוסף ,בראשית שנת  2018העביר האיגוד למערך הסייבר הלאומי הצעה למדיניות אסדרה
אשר תקדם את פרישתו של פרוטוקול  DNSSECבישראל .המסמך מציע להפעיל כלים
רגולטוריים במספר גורמים מסמך ההצעה ומצורף כנספח ה' לדו"ח זה.
האיגוד ממשיך במאמציו מול מערך הסייבר הלאומי וגופי מדינה ומגזר עסקי אחרים את
קידום יישומו של פרוטוקול  DNSSECבאינטרנט הישראלי ,הן לעניין יישום DNSSEC
על שמות מתחם המנוהלים במרחב  .ILוהן להפעלת בדיקת אימות  DNSSECעל ידי
ספקי הגישה לאינטרנט הישראליים.
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סיוע לתהליכי הטמעת מנגנוני  SPFוDMARC-
במהלך  ,2018סייע האיגוד למערך הסייבר הלאומי בהטמעה של מנגנוני אימות זהות
לדואר אלקטרוני מבוססי  DNSעל בסיס תקן )Sender Policy Framework( SPF
וDomain-based Message Authentication, Reporting &( DMARC-
.)Conformance
בין פעולותיו ,גיבש האיגוד תהליכים טכנולוגיים למדידת שיעור השימוש בSPF-
ו DMARC-במרחב  .ILמסגרת זו חשובה למעקב אחר הצלחת המאמצים להעמקת
השימוש בפרוטוקולים .בנוסף ,כתב הצוות הטכנולוגי באיגוד מסמך הסבר המדריך את
הציבור ביישום מנגנוני ה SPF-ו DMARC-בשרתי דואר אלקטרוני.

הטמעת מערכת  Salesforceלניהול העמותה
במהלך השנה הסתיימה הטמעה של מערכת חדשה מבוססת מערכת ה CRM-של
 Salesforceששימוש בה מתאפשר במסגרת תוכנית  Salesforceלארגוני חברה אזרחית
ללא כוונת רווח .המערכת המאפשרת ביצוע יעיל של התהליכים הקשורים לניהול האיגוד,
ובפרט מערך החברים בה והשירותים שהוא מקבל.
במערכת מנוהלים תהליכי החברות באיגוד ,לרבות פנקס החברים וכן רישום לאירועים
השונים שהאיגוד מקיים.
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7.7רגולציה ומדיניות ציבורית
כללי
כגוף המוביל של החברה האזרחית בסוגיות של כניסת הרשת לחיי החברה הישראלית,
האיגוד פועל מול הכנסת ,משרדי הממשלה השונים והציבור בסוגיות שונות הקשורות
לשימוש באינטרנט בישראל .עיקר פעולתו של האיגוד היא נסיונו לשמר את חופש הפעולה
של הרשת ,במובן הרחב שלו.
מטרת האיגוד הינה לשמור על אינטרנט פתוח ,שיוויוני ,נגיש ,גלובלי ונייטרלי תוך שמירה
על תחרותיות וחדשנות והגנה על המשתמשים.
בפעילות זו ,מבקש האיגוד להגן על זכויות יסוד אזרחיות שבאות לידי ביטוי ברשת ,למשל
בסוגיות של הסרת תוכן (חופש ביטוי) ,הגבלת גישה לאתרים (חופש תנועה) ,מעקב אחר
גולשים (פרטיות) ,נגישות אתרי אינטרנט (שיוויון) ,שימוש של אוכלוסיות מוחלשות
באינטרנט (שיוויון) ,שימוש באינטרנט להפצת דואר זבל (פרטיות וקניין) וכדומה.
בנוסף ,האיגוד מסייע לגופי מדינה שונים בגיבוש מדיניות נכונה בהקשר של אינטרנט,
ובעיקר אשר לבטחון הגלישה ברשת ,נושא אשר נמצא בסדר היום הציבורי בשנים
האחרונות.
בכל פעילויות האיגוד באה לידי ביטוי ההבנה הטכנולוגית העמוקה של אנשיו באופן
פעילות האינטרנט בפרט ,ובסוגיות טכנולוגיות-דיגיטליות בכלל.
במסגרת פעילותו ,מעורב האיגוד במהלכים והסדרים רגולטוריים ועצמיים בתחומים
הקשורים לאינטרנט ,יוזם מדיניות ציבורית ראויה ומגיב ליוזמות מדיניות שונות המגיעות
מהכנסת ,הממשלה או המגזר הפרטי.
פרק זה מציג את הנושאים העיקריים שטופלו על ידי האיגוד בשנת .2018

מסמכי מדיניות לקידום האינטרנט בישראל
בשנים האחרונות האיגוד גיבש מסגרת סדורה לייזום ,כתיבה והפצה של מסמכי מדיניות
לקידום פרישת האינטרנט בישראל ושימוש מושכל בו .בשנת  2018נעשתה קפיצת מדרגה
בטיפול האיגוד במסמכי המדיניות שלו ,עם איושו של תפקיד המדען הראשי של האיגוד
על ידי נעם אלון.
תת-פרק זה מפרט את הפעילות של האיגוד לכתיבה והפצה של מסמכי מדיניות.
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מדיניות פרישת פרוטוקול  IPv6בישראל
חשיבותו של קידום השימוש בפרוטוקול  IPv6נובעת מהמחסור ההולך וגובר בכתובות
של פרוטוקול האינטרנט  ,IPv4ופיגורה של ישראל מול העולם בתהליך המעבר לפרוטוקול
החדש IPv6 .פותר את המחסור בכתובות  ,IPומכיל מרכיבים חדשניים.
בחודש יוני  2018פירסם האיגוד את מסמך המחקר והמדיניות המקיף 2שכתב מר ערן
גרף וערך המדען הראשי של האיגוד .המסמך מפרט את הסוגיות הטכנולוגיות ,הכלכליות
והרגולטוריות של מעבר ליישום  IPv6ברמה מדינתית ,מציג נתונים משווים על תהליכים
מקבילים בעולם וממפה את בעלי העניין ( )Stakeholdersבהקשר זה בישראל .המסמך
מפרט ,בנוסף ,שורה של המלצות פעולה לקידום והטמעה של פרוטוקול  IPv6באופן
מוצלח ומהיר במרחב האינטרנט הישראלי.
המסמך והמלצותיו נדונו בכנס שערך האיגוד בחודש יולי  2018ובו השתתפו נציגים מעיקר
הגורמים הרלבנטיים במגזר הממשלתי ובשוק התקשורת והאינטרנט הישראלי .לכנס
הגיעו סמנכ"ל אירופה ומזה"ת ב ICANN -ונציגה מ ,RIPE-שהוא הRegional( RIR-
 )Internet Registryשאחראי על ישראל .האורחים הציגו את הנסיון העולמי מתהליכי
מעבר ל IPv6-במדינות אחרות ,ומסרו מידע השוואלי לגבי רמת החדירה הנמוכה של
 IPv6בישראל בהשוואה לעולם.
מנכ"ל משרד התקשורת ,מר נתי כהן ,אשר השתתף באירוע ,אימץ את מרבית המלצות
האיגוד והתחייב כי משרדו יוביל את התהליך באמצעות תוכנית לאומית .בהתאם לכך,
פרסם משרד התקשורת באוקטובר  2018שימוע וטיוטת הוראות לבעלי הרישיונות לחיוב
באספקת שירותים מבוססי  IPv6עד תום שנת  .2019כתוצאה מהמהלך שקידם האיגוד,
במהלך  2019מתעתד משרד התקשורת ליישם את שינוי הרישיונות ולקידום פעילויות
נוספות במטרה לדחוף את השוק לאימוץ מהיר ואפקטיבי של .IPv6
“זכרונות דיגיטליים"  -מדיניות להסדרת גורלם של תוכן ומידע דיגיטליים אחרי
המוות
אחד ממאפייני הרשת הדיגיטלית הוא הצטברותו של המידע  -חלקו באופן מודע ומכוון
על ידי האדם כפרט וחלקו באופן לא מודע על ידי הפלטפורמות והפעולות שאותן אדם
מבצע ברשת  -ושימורו של המידע לאורך זמן .מידע זה נותר ברשת ,בידי הפלטפורמות
השונות ,במחשבו האישי ובטלפון הנייד שלו ,גם לאחר מותו של אותו אדם .המידע הזה
הוא מידע אישי של המשתמשים שהלכו לעולמם ,אך הוא גם חומר הגלם של הנצחתם בידי
מוקירי זכרם .שתי נקודות המבט האלו ביחס למידע אישי-דיגיטלי לא תמיד מתיישבות
זו עם זו .גישה למידע אישי של המשתמשים שנפטרו עלולה להוות הפרה של פרטיותם,
אך מניעת הגישה למידע זה עלולה להקשות על מוקירי זכרו של המת את ההתמודדות עם
האובדן .למערכת שיקולים זו נוספת מורכבות נוספת בעידן הדיגיטלי ,עת המידע עצמו
מוחזק על ידי צד שלישי (הפלטפורמות).
 2המסמך ניתן לעיון בhttps://www.isoc.org.il/about/position-papers/ipv6-policy -
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לאור כל אלו מתעוררות שאלות בדבר גורל המידע לאחר מות אותו אדם  -למי צריכה
להיות גישה למידע ושליטה בו? מהם השיקולים שראוי לשקול ומה המדיניות המתאימה
להסדרת הסוגיה?
במאי  2018פרסם האיגוד את מסמך המדיניות בנושא ,3אשר נכתב ע"י פרופ' מיכאל בירנהק
וד"ר טל מורס .כחלק מהתשתית לכתיבתו ביצעו החוקרים סקר ומחקר מעמיקים .המסמך
כולל דיון ערכי-מושגי-משפטי ,סקירה של מגמות בעולם ,תובנות והמלצות ,על הדרך בה
יש להעמיד את הסוגיה במרכז סדר היום הציבורי ולאפשר בה דיון ציבורי מעמיק .בדיון
הציבורי שנערך בנושא הוזמן הציבור לשמוע על ממצאי מחקר וההמלצות לניהול הגישה
לזכרונות דיגיטליים .מסקנות הדיון הציבורי סייעו בגיבוש הצעות פרקטיות לשינוי מדיניות
ולניסוח מדריך למשתמש המיועד להעניק לציבור הרחב נקודות למחשבה העשויות לסייע
להם להיערך דיגיטלית לסוף החיים .המסמך ,שהופץ בישראל ובעולם ,הציף את הסוגיה
ואיפשר בה קיום דיון מורכב ומבוסס מידע וידע במטרה להמליץ בעתיד הנראה לעין על
מדיניות בנושא ולהוות בסיס להמשך מחקרים בתחום.
מדיניות לקידום פרישת האינטרנט בחברה הערבית הישראלית
היוזמה לכתיבת מסמך זה באה לאחר כ 10-שנות פעילות ענפה של האיגוד לקידום
האינטרנט בחברה הערבית בישראל ,ולאחר קיום שני סקרים מקיפים בנושא בשנים 2016
ו.2017-
המסמך ,שנכתב ע"י חברת האיגוד ד"ר אסמאא גנאיים ,חוקרת בתחום האינטרנט והחברה
בחן ושיקף את מצב הנגישות לאינטרנט בחברה הערבית בישראל וסיפק המלצות למדיניות
ולתהליכים הנדרשים כדי לצמצם את הפער הדיגיטלי של החברה הערבית .4הנתונים שעלו
מהמסמך הציפו כי על אף שהפערים בשימוש באינטרנט בין החברה היהודית לחברה
הערבית מצטמצמים בעיקר בשל תפוצת הטלפונים החכמים ,הפער הדיגיטלי בין שתי
האוכלוסיות עדיין גדול בשל פערים במיומנויות דיגיטליות ובמאפייני השימוש באינטרנט.
פערים אלה משמרים ואף מרחיבים את הפער הדיגיטלי בין החברות ומונעים מחלקים
גדולים בחברה הישראלית את היתרונות שהאינטרנט מאפשר לשם צמיחה כלכלית
וחברתית.
לצורך בחינת ההמלצות המפורטות במסמך המדיניות וגיבוש מתווה פעולה לצמצום
הפערים הדיגיטליים ,קיים האיגוד בנובמבר  2018בכפר קאסם כנס לדיון ציבורי בנושא.
בכנס השתתפו נציגים מהחברה הערבית והיהודית כאחד  -מקבלי החלטות ,חוקרים,
אנשי מקצוע ,נציגי ממשלה ,חברה אזרחית ומגזר עסקי .במסגרת הכנס הוצגו עיקרי מסמך
המדיניות והתקיים דיון שעסק בשאלה כיצד ניתן לקדם באופן מיטבי את המעבר של
החברה הערבית לעולם הדיגיטלי וכיצד ניתן להנגיש שירותים דיגיטליים ציבוריים לחברה
 3למסמך המלאhttps://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/policy-papers/digital-memories :
 4למסמך המלאhttps://www.isoc.org.il/about/position-papers/the-internet-in-arab- :
society-in-israel
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הערבית .בעקבות הכנס יזמה ח"כ ניבין אבו רחמון דיון בנושא “הצורך בהנגשת אתרי
ממשלה ושירותים ממשלתיים לחברה הערבית" בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
יו"ר ועדת המדע של הכנסת ,ח"כ אורי מקלב ,קבע בסוף הדיון כי “יש להקים צוות בין
משרדי להנגשת המידע הממשלתי בערבית" [פרוטוקול וועדת המדע מיום .]10/12/18
במקביל ,הציגה ח"כ ניבין את נייר המדיניות וממצאיו בדברים שנשאה במליאת הכנסת.
במהלך שנת  2019פועל האיגוד על מנת להוביל למימוש מסקנות והמלצות הדו"ח ולהרחבת
הנגישות והשימוש המיומן של החברה הערבית באינטרנט.
מדיניות לקידום והסדרת השימוש באינטרנט של החפצים ()Internt of Things
האינטרנט של הדברים ,או האינטרנט של הכל ,הינם מושגים המתארים את היכולת
הטכנולוגית של חיבור חפצים ,מוצרים והתקנים שונים ,בהם עושים שימוש יום-יומי ,בינם
לבין עצמם ובינם לבין חפצים ושירותים אחרים באמצעות רשת האינטרנט .אף שהיכולות
הטכנולוגיות הללו אינן חדשות כשלעצמן ,הפוטנציאל של חיבור כלל החפצים באמצעות
סנסורים וקישוריות גבוהה ,ויצירת אוטומציה בתהליכי קבלת ההחלטות ,מייצרים רעיון
מהפכני אשר מטשטש את הגבולות בין המימד הפיסי והווירטואלי ,מאפשר לייצר סביבות
חכמות (מושגים מוכרים הינם עיר חכמה ,תחבורה חכמה ,תעשייה חכמה וכן הלאה) ,ולהוביל
למרחב אינטרנטי חדש  .web3.0 -לפיכך ,החזון העומד מאחורי האינטרנט של הדברים הוא
מהפכני ובעל פוטנציאל השפעה על מימדים רבים בחיינו הפרטיים והציבוריים.
מתוך הבנה זו ,וכחלק מהרצון של האיגוד להשפיע על עיצוב המרחב הדיגיטלי הישראלי,
הוחלט על כתיבת מסמך מדיניות שיקיף את החלקים הטכנולוגיים של התופעה ,אך יתמקד
בהשלכותיה הצפויות לחברה ומתוך כך יעמיד קווים מנחים מומלצים לרגולציה .כתיבת
המסמך ,המבוצעת על ידי נעם אלון ,המדען הראשי של האיגוד ,צפויה להסתיים לקראת
סוף המחצית הראשונה של שנת  ,2019ובהתאם אנו צפויים להפיץ את המסמך ולקיים
אודותיו דיון ציבורי במחצית השניה של שנת .2019
מדיניות הסדרת פעילות  Blockchainבישראל
טכנולוגיית הבלוקצ'יין וטכנולוגיות  DLT Distributed Ledger Technologyאחרות
מהוות קפיצת מדרגה טכנולוגית איכותית בכל הנוגע לארגון ואבטחת מידע  -כל מידע שהוא.
הבלוקצ'יין (שהיא הבסיס הטכנולוגי של מטבעות וירטואליים כגון ביטקוין) היא טכנולוגיה
חדשה המבזרת את האמון בגורם אמון ריכוזי (או אף במספר גורמי אמון מפוצלים) לכוחו
של מספר גדול ,מבוזר ובלתי מסוים של משתתפים תוך שימוש בהוכחות עבודה (proof of
 .)workככזו ,היא מהווה מהפיכה של ממש בשמירה ,ארגון והגנה על מידע מכל סוג שהוא.
למרות זאת ,נראה שטרם נמצאו דרכים לממש את הפוטנציאל המהפכני של הטכנולוגיה
מעבר להקשר המוכר של המטבעות הקריפטולוגים.
מסמך המדיניות העוסק הן בהבנת הטכנולוגיה והן בהשלכותיה הפוטנציאליות והממשיות,
ומתרגם הבנות אלה להמלצות רגולטוריות מובל על ידי פרופ' ניבה אלקין-קורן ,פרופ'
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אור דונקלמן ,פרופ' מיכל גל ,פרופ' יונתן יובל ,ופרופ' אורנה רבינוביץ'-עיני ,במסגרת
שותפותם במרכז לחקר סייבר ,משפט ומדיניות של אוניברסיטת חיפה .לצורך כתיבת
המסמך הוקם צוות למידה המבוסס על חוקרים ותלמידים מתקדמים של המרכז ,אשר
נפגש לאורך השנה ועוסק בהיבטים שונים של הטכנולוגיה והשפעתה .תובנות אלה ישמשו
מסד למסמך עצמו ולהמלצות .כתיבת המסמך צפויה לקראת סוף שנת  2019ובהתאם אנו
מעריכים שנקיים את הדיון הציבורי אודותיו במחצית הראשונה של שנת .2020

הליכי חקיקה ,ליטיגציה ודיונים ציבוריים בעקבותם
במהלך  2018נדונו בכנסת חמש הצעות חוק אשר מבקשות ,כל אחת בדרכה ,לצנזר את השימוש
באינטרנט לתושבי ישראל .את כל המידע על הצעות חוק אלה ועמדת האיגוד בהקשר להן
ניתן למצוא באתר האיגוד בכתובת https://www.isoc.org.il/freedom-of-internet/
 .internet-lawsבנוסף ,הוחל בשנת  2018בהפעלתו של חוק הסמכויות לשם מניעת ביצוע
עבירות באמצעות אתר אינטרנט ,התשע"ז"( 2017-חוק הסמכויות") ,אשר התקבל בכנסת
בשנת  .2017בפרק זה נבקש להציג את עיקרי פעילות האיגוד במישור החקיקתי והמשפטי.
חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט ,התשע"ז2017-
חוק הסמכויות נכנס לתוקף ב ,26.9.17-ומאפשר לתובע שהוסמך על ידי היועץ המשפטי
לממשלה להגיש ,בהליך מעין-מנהלי ,בקשות להגבלת גישה לאתרי אינטרנט ,להסרה של
הפניות לאתרי אינטרנט ממנועי חיפוש ולהסרה של אתר אינטרנט לצמיתות ממערכותיו
של ספק שירותי אחסון בישראל .החוק רלוונטי למקרים בהם מתבצעות באמצעות האתר
הפרות של איסורים פליליים ספציפיים שנקבעו בחוקי העונשין ,כגון הסתה לטרור ,פרסום
שירותי זנות ,הימורים וכד'.5
במרץ  2018החלה מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה באכיפה על בסיס הסמכויות בחוק,
והגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב מספר בקשות לחסימת גישה ולהסרה של אתרי
אינטרנט המפרסמים שירותי זנות .האיגוד התייצב בדיונים ב 8-הבקשות הראשונות של
הפרקליטות ,והציג לבית המשפט את החשיבות בפרשנות מרחיבה של הדרישה ל"שקידה
סבירה" באיתור מפעיל האתר ואת החשיבות שגורמי אכיפת החוק לא יסתפקו בחסימת
הגישה לציבור ,אלא ימשיכו ויפעלו לאיתור העבריין.
על פי עמדת האיגוד אשר הוצגה על ידי מנכ"ל האיגוד בפני בית המשפט אין לאיגוד
התנגדות לפעולה נגד אתרי המפרסמים שירותי זנות העוברים על החוק בצורה שלא
משתמעת לשני פנים ,לרבות הסרתם או הגבלת הגישה אליהם .עם זאת ,מטיעוני המדינה
בהליכים עלה שהמדינה מפרשת בצורה מצומצמת את חובתה לאיתור עבריינים העושים
שימוש לרעה באינטרנט ,ומסתפקת בקבלת צווי הגבלת גישה לאתרים (חסימת אתרים).
צווי הגבלה אלה הינם בעלי אפקטיביות מוגבלת ,שכן ניתן תוך זמן קצר לקיים את
 5פרטים נוספים ראו בדו"ח השנתי של האיגוד לשנת .2017
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הפעילות המפרה בשם מתחם אחר ,וכמובן לעקוף את הגבלת הגישה באמצעות שינוי
הגדרות ה DNS-במחשב הפונה.
בדיון אפשרו כל השופטים שדנו בהליכים את השתתפותו של האיגוד בהליך ,אף שסעיף (9א)
לחוק הסמכויות מקנה מעמד ל"תאגיד העוסק בהגנה על אינטרס הציבור באינטרנט שיש
בהתייצבותו כדי לתרום לניהול הוגן של התהליך" רק בשלב ההשגה על הוצאת צווים לפי החוק.
בפרשנות תקדימית של כבוד השופט גרשון גונטובניק בתיק בצ"א  55259-03-18מדינת ישראל
נ' חברות למתן שירותי גישה לאינטרנט ואח' הרחיב השופט את המעמד שניתן על פי חוק ,הכיר
ביכולתו של האיגוד לתרום להליך המשפטי ולקידום מטרת החוק בשלב הוצאת הצו .פסק דינו
של השופט גונטובניק בבצ"א  55259-03-18מצ"ב כנספח ו' לדו"ח.

הצעות חוק להסרת תוכן מרשת חברתית (חוקי ה"פייסבוק")
במהלך  2018נדונה בכנסת ״הצעת חוק הממשלתית הסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה
מרשת האינטרנט ,התשע"ז"( "2016-הצעת החוק הממשלתית") .הצעת החוק הממשלתית
ביקשה לאפשר למדינה לקבל מבית המשפט לעניינים מנהליים צו להסרת תוכן שדבר
פרסומו מהווה עבירה כלשהי ,כאשר מתקיימת אפשרות ממשית כי המשך הפרסום יפגע
בבטחונו של אדם ,בבטחון הציבור או המדינה.
בתחילת הדיונים ב ,2017-אוחדה הצעת החוק הממשלתית עם הצעת חוק פרטית של
ח"כ רויטל סוויד ואח' ל"הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת,
התשע"ו"( "2016-הצעת סוויד") .הצעת סוויד ביקשה ,בין היתר ,לחייב את הרשתות
החברתיות לנטר באופן קבוע את הפעילות בהן ולהסיר תוכן שהוא הסתה לטרור בתוך 48
שעות ,לכל היותר ,מעת הפרסום .אי הסרה ,על פי הצעת סוויד ,עשויה היתה לגרור קנס
בסכום של  300,000עד  400,000שקלים.
הצעות אלה נודעו בציבור בשם "חוקי הפייסבוק" ,שכן הן מנסות להתמודד עם אתגרים
העולים מפעילותן של רשתות חברתיות.
לאורך כל הדיונים ,התנגד האיגוד לשתי ההצעות ,אשר נוסחו באופן רחב ולא מידתי
ובעל פוטנציאל גבוה לפגיעה בחופש הביטוי ברשת .עמדת האיגוד הייתה כי קבלתן
תוביל לעצימת עיניי הציבור בישראל ,ולהקטנת התמריץ של גופי אכיפת החוק לפעול
לאיתור ותפיסת עבריינים ברשת .התוכן שעל הסרתו יצווה על פי הצעות החוק ,היה מוסר
מעיני הגולש הישראלי בלבד ,בעוד שימשיך להיות זמין לשאר העולם (לרבות מי שיגלוש
מישראל תוך שימוש בכתובת  IPשאינה ישראלית) .בנוסף ,עיקר התוכן אותו מבקשת
המדינה להסדיר את הסרתו בהצעת החוק הממשלתית ,ניתן להסרה כבר כיום ללא חקיקה,
שכן הוא מפר את תנאי השימוש של פייסבוק.
לאחר דיונים רבים בהצעות החוק ,ולאחר הערות וסוגיות רבות שהעלו האיגוד וארגוני
חברה אזרחית נוספים ,אישרה ב 15.7.18-הועדה המשותפת של ועדת חוקה ,חוק ומשפט
ושל וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת את העברת הצ"ח הפייסבוק לקריאה שניה
ושלישית .אלא שאז ,בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ,נעצרה ב 18.7.18-ההצבעה
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על הצעת החוק ,ונראה שירדה מסדר היום של הכנסת.

הצעות חוק לסינון תכנים פוגעניים (חוקי ה'פורנו')
הצעת החוק של חברי הכנסת שולי מועלם ומיקי מכלוף זוהר
שתי הצעות חוק צנזוריאליות נוספות כנגדן המשיך האיגוד לפעול במהלך  2018נודעו
בציבור בשם חוק ה"פורנו" .ההצעות ביקשו להתמודד עם התופעה של חשיפת קטינים
לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת ,תוך ביצוע שינויים מרחיקי לכת בחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב"( 1982-חוק התקשורת") ,הקובע כבר כיום כי ספק האינטרנט
מחוייב להציע ללקוחותיו שירות סינון תכנים בחינם.
הראשונה " -הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון  -חובת סינון אתרים פוגעניים),
התשע"ו "2016-של ח"כ שולי מועלם ("הצעת מועלם") ,והשניה " -הצעת חוק התקשורת
(בזק ושידורים) (תיקון  -סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט),
התשע"ו "2016-של ח"כ מיקי מכלוף זוהר ("הצעת זוהר").
ההצעות אוחדו להצעה אחת משותפת ב( 2017-אם כי נוסח סופי של הצעה מאוחדת הוצג
רק לקראת סוף  .)2018הצעת מועלם ביקשה להפוך את ברירת המחדל של חובת סינון
התכנים בחוק התקשורת כך שכל התכנים על אודות יחסי מין ,אלימות או הימורים (תכנים
שברובם חוקיים על פי הדין הישראלי) ייחסמו בפני כל משתמשי האינטרנט בישראל,
ומי שמבקש לצורך אותם יידרש לפנות לספק הגישה לאינטרנט בבקשה לפתוח את
החסימה .הגדרת "תוכן שייחסם" בהצעת מועלם רחבה מאוד (אלימות ,יחסי מין ועוד),
וברור כי לתוך הגדרה זו ייכנסו אתרי מידע לגיטימיים לחלוטין ,לרבות אתרי חדשות,
סדרות טלויזיה ,ערכים בוויקיפדיה וכדומה .משרדי המשפטים והתקשורת התנגדו בוועדת
השרים לחקיקה לשינוי ברירת המחדל כפי שהציעה ח"כ מועלם בהצעת החוק שלה,
ודרשו כי היא תשנה את הצעתה כך שברירת המחדל תיוותר  .opt-inההצעה אכן שונתה
לקראת הקריאה הטרומית ,אולם במהלך הדיונים בהצעה לקראת קריאה ראשונה ,הוחזרה
לקדמותה הדרישה לסינון כברירת מחדל.
הצעת זוהר ביקשה להשיג את היפוך ברירת המחדל בדרך של הצעת תגמול כספי לספקי
האינטרנט בגין כל לקוח שהגישה החופשית שלו לרשת תיחסם .לפי הצעה זו ,השימוש
במנגנון הסינון יהיה וולונטרי ונתון לבחירת ספק האינטרנט ,אך מציעה לספקי האינטרנט
תשלום (בסך  0.3ש"ח לתקופה של  10שנים ללקוח) בגין כל לקוח אותו יצנזר הספק .הצעה
זו הייתה גורמת לצינזור האינטרנט תוך ניצול האינטרס המסחרי של ספקי האינטרנט.
בפועל ,אישור הצעת החוק המאוחדת בנוסחה המוצע הייתה גורמת לניטור צנזוראלי מקיף
של האינטרנט הישראלי ,ולפגיעה חמורה בחופש הביטוי .האיגוד הוביל את ההתנגדות
האזרחית להצעות החוק ,והבהיר כי מדובר בהצעת חוק המהווה פגיעה חריפה בחופש
הביטוי ,בחופש העיסוק ובפרטיות מחד גיסא ,ותיתן רק אשליית ביטחון להורים מאידך
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גיסא שכן ניתן לעקוף את החסימה באופן קל ,וברור שילדים ילמדו מהר לעקוף אותן.
עמדת האיגוד הינה כי חסימה צריכה להיעשות בהחלטה וביוזמה הורית ,תוך הפעלת
אמצעים חינוכיים ושימוש בתוכנות סינון אתרים שספקיות האינטרנט מחוייבות להנגיש
בחינם .במקביל הציע האיגוד להשתמש בתקציב של  60מיליון שקלים שהשיג ח"כ זוהר
לטובת פתיחת מסע פרסום להגברת מודעות הורית לפיתרונות הקיימים כבר כיום.
בלחץ חברי הכנסת המציעים ,הועבר הדיון בהצעת החוק המאוחדת לוועדה מיוחדת
שהוקמה לצורך כך בראשות ח"כ מיקי זוהר .ההצעה עברה שינויים אינטנסיביים בין
דיון לדיון ,החל מהצעה לדרוש מספק האינטרנט לדרוש מלקוחותיו המעוניינים לבטל
את הסינון להכניס מספר ת.ז ותאריך לידה ולחייב אותו לבדוק את אמיתות נתונים אלה
מול מרשם האוכלוסין; המשך בהצעה להקים וועדת צנזורה המורכבת מנציגי ממשלה
(תקשורת ,משפטים וחינוך) שתבחן את כל התכנים באינטרנט; וכלה בדרישה לחייב
את ספק האינטרנט להציע ללקוחותיו  3פעמים תוכנה לסינון תכנים ולקוח שלא יענה -
תחסם לו הגישה לאינטרנט .בנוסף הצביע האיגוד בפני גורמי המקצוע במדינה על סכנות
הגנת הסייבר הנובעות מהכנסת רכיב סינון לכלל תעבורת האינטרנט המדינתית.
במטרה לסייע למקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לגבש החלטות מושכלות ביצע האיגוד,
באמצעות חברת לקסידל ,מחקר משווה המציג את הניסיון הבינלאומי בסוגיית ההגנה על
קטינים ברשת .המחקר בוצע על ידי מומחים לדין הזר ,עורכי דין וחוקרים זרים ,בעלי
הכשרה בינלאומית והקיף  5מדינות מערביות  -ארה"ב ,בריטניה ,קנדה ,גרמניה וניו-זילנד,
בהן נמצאו אינדיקציות לטיפול רגולציוני בתחום אסדרת תכנים פוגעניים ברשת.
המחקר מצא כי ככלל ,מרבית המדינות שנבדקו מגלות נטייה להימנע מחקיקה מפורשת
הנוגעת לסינון תכנים ברשת וניכרת העדפה מסוימת כלפי סינון תכנים באופן וולונטרי.
הובהר כי בארה"ב ובאירופה קיימת מסגרת חקיקתית המגנה על הפלטפורמות
האינטרנטיות וקובעת ,כי באופן עקרוני ,אין להטיל על ספקיות התוכן אחריות בגין תוכן
שהועלה על ידי צדדים שלישיים .במקביל ,נמצא כי מרבית המדינות מפעילות מנגנוני
"סינון פרטי" ("אסדרה עצמית") ,אשר במסגרתם נחסמת הגישה לתוכן ספציפי על ידי
תוכנה (כך לדוגמא ,מנגנון בקרה הורית) .ואולם ,במדינות שנסקרו מנגנונים אלו הם
וולונטרים ,לבקשת הלקוח או ביוזמת ספקית הגישה .עם זאת ,נמצאו גם מספר חריגים
ספציפיים כגון :חוק פדראלי בארה"ב המחייב ספריות פומביות ובתי ספר המקבלים
תמיכה ממשלתית ,להתקין תוכנה לסינון תכנים פוגעניים לקטינים; חוק בבריטניה
המחייב את בעלי האתרים באימות גיל של משתמשי הקצה בכדי לאפשר גישה לתכנים
פורנוגרפיים ומקנה לרגולטור סמכות להורות על סינון אתרים בעלי תוכן פורנוגרפי
קיצוני לילדים ומבוגרים כאחד (בהתאם להגדרתו בחוק הבריטי); וחוק בקנדה המטיל על
ספקיות האינטרנט חובת דיווח על תכנים פורנוגרפיית ילדים ,אך אינו מחייב ניטור תכנים
מסוג זה .ניתן לצפות במחקר המלא בhttps://www.isoc.org.il/about/position- -
.papers/comparative-study-content-blocking
בסופו של עניין ,בהנחיית ראש הממשלה ,עודנה הצעת החוק באופן משמעותי והיא כוללת
רק חובה להרחיב את חובת היידוע של ספקי האינטרנט ללקוחותיהם על כך שהם יכולים
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לקבל תוכנת סינון בחינם ולדרוש מהלקוח לענות אם הוא מעוניין בתוכנת סינון או לא.
לא נקבע בהצעת החוק מה יקרה אם הלקוח לא יענה .הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה
ב( 1.1.2019-לאחר פיזורה של הכנסת ה.)20-
שולחן עגול בנושא מניעת חשיפה של ילדים ובני נוער לתוכן פוגעני ברשת
במטרה להעלות רעיונות לגבי הדרך הנכונה והאפקטיבית ביותר לשמור על הילדים מפני
תכנים פוגעניים ברשת ,וכיצד ניתן להעלות את מודעות ההורים ולעודד אותם לבחור
בדרך המתאימה להם ,כינס האיגוד דיון מקיף בפורמט "שולחן עגול" בהשתתפות נציגים
של ספקי האינטרנט ,הפלטפורמות הגדולות (פייסבוק ,גוגל ,יוטיוב) ,הורים ועוד.
בין משתתפי השולחן העגול שררה הסכמה שיש לחסוך ממנוע מילדים ככל הניתן חשיפה
לתכנים פוגעניים ברשת ,פורנוגרפיים ,אלימים או מזיקים באופן אחר.
המסקנות שהעלה הדיון היו מגוונות:
·קיימים פתרונות טכנולוגיים שונים להגנה מפני תכנים פוגעניים ,כגון תוכנות סינון
ותוכנות בקרת הורים (ניטור) .את חלקם ניתן לקבל (בחינם או בתשלום) אצל ספקי
האינטרנט ,או להפעיל אותם כחלק ממערכת ההפעלה של המחשב או הדפדפנים .ניתן
גם לרכוש פתרונות באופן עצמאי ברשת ,וההתקנה ברוב המוצרים פשוטה ולא מצריכה
ידע טכנולוגי.
·המידע על הפתרונות הקיימים מועבר להורים בדרכים שונות (בין היתר בשל הוראת
משרד התקשורת) :פרסום בטלויזיה ,פליירים מודפסים הנשלחים בדואר ,בדוא"ל ועל
ידי נציג השירות הטלפוניים .מושקעים ביידוע סכומים משמעותיים אך ,בפועל ,רק
אחוזים בודדים מההורים מתקינים תוכנות סינון או בקרת הורים.
·רוב חברי השולחן העגול הסכים כי סינון וניטור חשובים ,אולם אסור שהם יכפו על
ההורים כברירת מחדל ועליהם לשמש רק כפתרון משלים .יעילותם הטכנולוגית של
פתרונות הסינון והניטור היא מוגבלת ,והסכנה בכפייתם כברירת מחדל גדולה .בכל
מקרה הם לא יספקו הגנה מלאה על הילדים ברשת.
·הגנה אמיתית על ילדים צריכה להתחיל בהסברה וחינוך .להורים יש תפקיד קריטי
בתיווך תכנים מיניים לילדים ,והכרחי שהם ייצרו את הדיאלוג עם הילדים על הנושא.
תוכנת סינון אינה פוטרת הורה מחובתו לדבר על זה עם ילדו ,ועליו להיות פרואקטיבי
ולדאוג שהילד יהיה חשוף בהתאם לסולם הערכים המשפחתי.
·אין מדובר בשיח פשוט וטריויאלי ,אך הוא מחוייב המציאות .הורים צריכים לקבל
הדרכה איך להנגיש את הנושא לילדיהם ולהחליט בהתאם לסולם הערכים שלהם .יש
להנגיש להורים את הידע בתחום זה כדי שידעו כיצד לעשות זאת ,וניתן לעשות זאת
בדרכים מגוונות שידברו לקהלי יעד דרך הפלטפורמות שהם צורכים בכל מקרה.
·יש חשיבות בשיח ישיר עם הילדים ולא רק עם ההורים.יש לדבר איתם על בטיחות
ברשת ,שכן הבעיה אינה רק פורנו אלא גם פדופליה ,פגיעה בפרטיות וכד'.
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·מהלכים המשתפים את הציבור מצליחים הרבה יותר ממהלכים רגולטוריים כופים .יש
ליזום מהלך מסוג זה גם בנושא של מניעת חשיפה לפורנו.
פתרונות שהוצעו על ידי משתתפי השולחן העגול:
·הקמת עמוד שיכיל את כל הפתרונות המוצעים היום  ,כולל קישורים רלוונטיים ומדריכי
שימוש להתמודדות עם חשיפת קטינים לפורנוגרפיה.
·פניה למובילי דעה לעורר מודעות.
·שיתוף פעיל של ועדי הורים ,ארגונים אשר נמצאים בקשר עם הורים באופן קבוע.
·רתימת קבוצות פייסבוק גדולות כדי לקדם את המודעות לנושא.
כל משתתפי השולחן העגול הסכימו לשתף פעולה בהפצת מסר אחיד להורים ולילדים
ברשתות החברתיות ובכל הפלטפורמות האפשריות כדי להעלות את המודעות לנושא
ואת דרכי הטיפול האפשריות .מסקנות הדיון הועברו לוועדת הכלכלה (שדנה באותה עת
בהצעות החוק של ח"כ מועלם וח"כ זוהר) וליועצים המשפטיים של הוועדה.
מדריך :שומרים על הילדים מתכנים פורנוגרפיים ואלימים ברשת
כתוצאה מדיון השולחן העגול ,העלה האיגוד מדריך המעניק להורים מידע על הדרכים
לשמירה על הילדים מתכנים פורנוגרפיים ואלימים ברשת .במדריך מרוכזים הצעות
לפתרונות המוצעים על ידי הפלטפורמות הגדולות ועל ידי ספקי הגישה לאינטרנט (,)ISPs
בחינם או בתשלום .זאת לצד סל מסרים שחשוב להעביר לילדים (גם אם משתמשים
בפתרונות הטכנולוגיים וגם אם לא) .לצפייה במדריךhttps://www.isoc.org.il/ :
netica/keeping-the-children-safe

הצעת חוק זכויות יוצרים (תיקון מס’  ,)5התשע"ח2017-
בחודש נובמבר  2017הופצה הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק זכויות יוצרים (תיקון מס'
 ,)5התשע"ח .2017-הצעת חוק זו ביקשה להתמודד עם קשיי אכיפה של הפרות זכויות
יוצרים ,בין היתר ברשת .אחד האמצעים אותו ביקשה הצעת החוק להעניק הוא הסמכת
בית משפט להוציא צווי הגבלת גישה לאתרי אינטרנט הנחשדים כמפירים זכויות יוצרים,
ולאפשר את מסירת פרטי המנוי של מי שהעלו תוכן מפר.
עמדת האיגוד שהועלתה בדיונים שנערכו בהצעת החוק במהלך  2018היתה כי יש ליצוק
לתוך ההסדר ,שמטרתו ראויה ושנועד להילחם בהפרת זכויות היוצרים הקורית ברשת,
מערכת של איזונים הולמת שתמנע פעולות אכיפה כלפי פעילות תמימה ולגיטימית.
בנוסף ,דרש האיגוד כי יתוקן ניסוח חובת ההודעה בדבר הגשת בקשה לצו הגבלה כנגד
מקור תוכן .הדרישה בנוסח הצעת החוק קבעה כי במקרה והוגשה בקשה לצו הגבלת
גישה ,על ספק הגישה להוציא הודעה כי הוגשה בקשה לכל אדם הניגש לאותו אתר ,עוד
בטרם קיום דיון כלשהו בבקשה ובטרם קבלת החלטה על ידי בית המשפט .האיגוד סבר

35

|

איגוד האינטרנט הישראלי

כי הצגת הודעה לפונה בשלב כה מוקדם של ההליך בעייתית ברמה הטכנית ,שכן תחייב
הפניית  DNSלעמוד חלופי שיוצג לפונה ,ומשם ידלג הפונה באופן אוטומטי לעמוד
המבוקש .מדובר בפעולה הפוגעת באופן מובנה במהימנות האתר ובאבטחתו (שכן רוב
אתרי האינטרנט משתמשים היום בתעודת  ,)SSLומייצרת התערבות מסוכנת של ספק
האינטרנט בתעבורה בין המנוי לאתר .במקביל ,פעולה עשויה לגרום לפגיעה משמעותית
במוניטין ו shaming-של אתרים ללא משפט ,ותשמש ככלי לאיום על בעלי אתרים קטנים
ובינוניים שאין בידם המשאבים הנדרשים לצורך התמודדות עם הליכים משפטיים.
משרד המשפטים ,יוזם הצעת החוק ,נענה לדרישת האיגוד ועדכן את נוסח הסעיף בהצעת
החוק בהתאם.
במקביל ,היה האיגוד שותף לבקשות נוספות לתיקונים שנשלחו בשיתוף עם ארגונים
של החברה האזרחית העוסקים בדיגיטל ובהן דרישה להוסיף לרשימת הגופים הנהנים
מהחרגה מסעיף הפיצויים הסטטוטוריים (מוזיאונים ,ארכיונים וכד') גם גופים המפעילים
אינציקלופדיות ומוזיאונים אונליין; כמו גם דרישה להסרת הדרישה לראות כמפר גם מי
ש"היה עליו לדעת" שכן דרישה שכזאת עלולה להפיל בחובה גם אתרים אליהם מעלים
תוכני צד שלישי כגון ויקיפדיה ואחרים.
בקשות אלה לא נענו ע"י משרד המשפטים.

תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ,התשע"ח2018-
ב 21.6.2018-פרסם מערך הסייבר הלאומי את תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר
הלאומי ,התשע"ח"( 2018-תזכיר הגנת הסייבר") להערות הציבור .תזכיר הגנת הסייבר
מבקש להסדיר את דרך פעולתו של מערך הסייבר הלאומי ,ולהקנות לו אמצעים וסמכויות
לקיום מטרותיו.
האיגוד הגיש בתחילת חודש אוגוסט  2018את הערותיו לנוסח התזכיר .ראוי לציין כי
מעת הכנסתו של האיגוד לתוספת החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים,
התשנ"ח 1998-הוא נמצא תחת הנחייתו הרגולטורית של מערך הסייבר הלאומי ,כמי
שמפעיל את הסמכויות המוקנות בחוק הסדרת הבטחון לרשות הגנת הסייבר הלאומית,
שאוחדה לתוך מבנה המערך .על כן ,מחד גיסא הוא גוף מונחה ,ומאידך גיסא הוא גוף של
החברה האזרחית הפועל לשמירה על חופש הרשת ,והסמכויות אותן מבקשת המדינה
להקנות למערך הסייבר הלאומי עשויות לאיים עליה .על כן ,ראה האיגוד חשיבות רבה
לגיבוש הערותיו.
להלן תמצית ההערות:
·לא קיימים מנגוני שקיפות ופיקוח פרלמנטרי מספקים בתזכיר המוצע .יש להכפיף את
תהליכי חקיקת המשנה של מערך הסייבר הלאומי לועדה ייעודית של הכנסת.
·מערך הגילוי והזיהוי של אירועי סייבר ,המבקש להציב סנסורים קבועים בגופים רבים
במגזר הציבורי והפרטי ,מחייב דיון מעמיק והצדקה חוקתית מבוססת.
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·היחס בין נוסח התזכיר לסמכויות הקבועות בחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים
בענייני סייבר מחייב הבהרה משמעותית.
·הממשק בין גופי אכיפת החוק הפליליים ומערך הסייבר הלאומי מחייב הסדרה שונה.
·הגדרות רבות בנוסח התזכיר הן רחבות מדי ,חלקן עמומות וחסרות הגדרות של מושגי
יסוד (כגון  -סייבר מהו?)
·הגדרת המערך כגוף בטחוני מבצעי יוצרת קשיים רבים ויש לבטלה.
·הכפיפות הבלעדית של המערך לראש הממשלה אינה תקינה ,ויש להכפיף את המערך
לממשלה כולה וכן לקיים פיקוח פרלמנטרי וציבורי עליו.
·יש לתת לרשות להגנת הפרטיות מעמד משמעותי יותר בפיקוח על פעילות המערך,
ולהרחיב את הפיקוח גם לפגיעה בזכויות חוקתיות שאינן פרטיות במידע.
·יש לקבוע חובה פוזיטיבת של המערך ליידע ארגונים שהם יעד לתקיפה.
·יש לקבוע מדרג של תהליכי הפעלת סמכות ,באופן שיוודא שתמיד תופעל הסמכות
הפוגעת פחות.
·יש לוודא כי התזכיר אינו מתנגש עם הוראות קשורות בחוקים אחרים (כגון חובת ההודעה
על כשל אבטחת מידע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשס"ע.)2017-
·יש להוסיף חובת קיום שימוע ציבורי לפני הוצאתן של הנחיות רגולטוריות על ידי מערך
הסייבר הלאומי.
·אין להעניק לשירות הבטחון הכללי את הסמכויות המוצעות בתזכיר למערך הסייבר
הלאומי ,אשר אמור להיות גוף אזרחי עם פיקוח ציבורי.
הנוסח המלא של הערות האיגוד ניתן לעיון בhttps://www.isoc.org.il/about/-
.position-papers/comments-by-isoc-il-to-the-cyber-defence-law-memo

פורום האירגונים הדיגיטליים
במטרה לאפשר התמודדות יעילה ואפקטיבית עם נושאי הליבה במאבק על חופש הרשת ,יזם
האיגוד בשנת  2017פעולה מתואמת ומשותפת של כלל ארגוני החברה האזרחית העוסקים
בסוגיות דיגיטליות  ,ככוח משימה מאוחד .בין הארגונים השותפים ל"פורום האירגונים
הדיגיטליים" :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,האגודה לזכויות האזרח ,התנועה לזכויות
דיגיטליות ,עמותת אשנ"ב ,התנועה לחופש המידע ,וויקימדיה ,הקליניקה למשפט וטכנולוגיה
באוניברסיטת חיפה ומומחים אקדמיים מאוניברסיטת חיפה ,תל-אביב ,ירושלים ועוד.
במסגרת זו ,שיתפו הארגונים הדיגיטליים פעולה במהלך  2018במאבק ביוזמות חקיקה
צנזוריאליות רבות ,ואשר ביקשו לפגוע ,שלא לצורך ,בעקרונות יסוד של חופש הרשת.
בנוסף ,כהמשך לבקשת חופש המידע שהגיש הפורום למשרד המשפטים על אודות היקף
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הבקשות שהוגשו על ידי הפרקליטות להסיר תוכן על בסיס טענה להפרת תנאי השימוש
של רשתות חברתיות ,התקיימה במשרדי האיגוד פגישה של הפורום עם נציגי מחלקת
הסייבר בפרקליטות המדינה .בפגישה הציג מנהל המחלקה ,ד"ר חיים ויסמונסקי ,את
מתווה הפעילות הפעולה ותפיסת הפעילות שלהם וענה על שאלות הפורום.

גיבוש הכללים למימוש עברית ברמה העליונה של האינטרנט ()TLD
בעקבות פניה של ארגון Internet Corporation for Assigned Names( ICANN
 ,)and Numbersריכז האיגוד מטעם  ICANNועדת מומחים לגיבוש הכללים למימוש
שימוש בסט התווים בעברית ( )ISO 15924ברמה העליונה של האינטרנט (TLD - Top
 .)Level Domainתהליך זה יסדיר באופן פורמלי את השימוש בסט התווים בTLD-
במסגרת תהליך ה )Internationlized Domain Names( IDN-המסדיר שימוש
בתווים לא לטיניים בשמות מתחם באינטרנט.
הוועדה הורכבה מהמומחים הבאים:
·דורון שקמוני  -ממייסדי איגוד האינטרנט הישראלי וחברת  - Forescoutיו"ר הוועדה.
·דורית לרר  -משנה למנכ"ל ,האקדמיה ללשון עברית  -חברת וועדה.
·מתיתיהו אלוש  -מומחה לשילוב שפות במחשבים ,חבר ועדת התקינה לעברית
במערכות ממוחשבות של מכון התקנים הישראלי  -חבר וועדה.
·מאיר קראוסהר  -מומחה  DNSמאיגוד האינטרנט הישראלי  -חבר וועדה.
·יורם הכהן  -מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי  -חבר וועדה.
הוועדה החלה את פעולתה במחצית שנת  ,2018והגישה לקראת סוף השנה את המלצותיה
לצוות ה Integration panel-של  ,ICANNהאחראי על קביעת המדיניות בנושא
ויישומה ברמה העליונה של האינטרנט.
סיום התהליך צפוי למחצית הראשונה של שנת .2019

קידום סיומת ישראלית בעברית בIDN-
במסגרת המאמצים לאשר סיומת מקבילה ל IL-בעברית (במסגרת מימוש  IDNבאינטרנט),
הגיש האיגוד לפני מספר שנים בקשה לאישור הסיומת ".יל" כסיומת המדינתית של ישראל
בעברית במסגרת תהליך  ICANNהנקרא  .IDN ccTLD Fast Track processבתהליך
זה נדרשים אישורים של מספר גורמים לסיומת המדינתית המוצעת.
הבחירה בסיומת ".יל" (שהיא המקבילה בעברית ל )IL-נעשתה לאחר שהתקיים משאל
בקרב הציבור בשנת  2012וזה תמך בחלופה זו על פני החלופות ".ישראל"." ,ישר" ו."-
יש" .חלופה זו זכתה גם לתמיכה של משרד התקשורת הישראלי ,שתמיכתו נדרשה על ידי
 ICANNשכן בתהליך אישור סיומת כזו על ידם נדרשת תמיכה של גוף ממשלתי רלוונטי.
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לשם השלמת התהליך נדרשה ,בנוסף ,תמיכה של גוף מוסמך העוסק בשפה העברית.
בקשות האיגוד לקבל את עמדת הוועדה הממשלתית הרלוונטית (הוועדה לשמות
גיאוגרפיים הפועלת במסגרת וועדת השמות המדינתית במשרד ראש הממשלה) לא נענתה
למרות נסיונות חוזרים ונשנים של האיגוד לקבלה .בהתייעצות עם הגורמים הרלוונטיים
ב ICANN-נעשתה פניה לקבלת את עמדת האקדמיה ללשון עברית בנושא.
עמדת האקדמיה ללשון עברית מובאת כנספח ו' לדו"ח זה.
לאחר קבלת עמדה זו ,דנה ועדת ההיגוי לשירותי התשתית בסוגיה והחליטה על קידום
תהליך להכרה בסיומת ".ישראל" כסיומת ה IDN-המדינתית .תהליך זה יקודם בשנת
.2019

39

|

איגוד האינטרנט הישראלי

8.8קשרי קהילה וחברה
כללי
תחום קשרי קהילה וחברה באיגוד עוסק בהנגשת האינטרנט לשכבות השונות בחברה
הישראלית ,תוך שימת דגש מיוחדת על זכויות חברתיות הקשורות בו ,במטרה שהאינטרנט
ישרת באופן הולם את צרכי האזרח במדיום הדיגיטלי.
בנוסף ,מקיים האיגוד פעילות רבה המסייעת למשתמשי האינטרנט להתמודד עם האתגרים
שמציבה הרשת לחיים המודרניים ,כגון תופעות של ביוש ( ,)shamingפגיעה בפרטיות,
הגנת סייבר ,בריונות רשת וכד' .במסגרת תחום זה ,מקים האיגוד ומפעיל מגוון פעילויות
סיוע לאוכלוסיה בסוגיות שונות ,כגון הדרכה לאינטרנט בטוח ,קידום הגנת סייבר והטמעת
שימושי אינטרנט שונים (כגון מסחר אלקטרוני).
בראש ובראשונה ,האיגוד רואה במערך החברים שלו את תשתית הקהילה של האינטרנט,
ומנסה לפתח אותה.
פרק זה סוקר את פעילות האיגוד בתחום קשרי הקהילה.

קידום האינטרנט למגזרים מוחלשים בישראל
במשך למעלה מ 12-שנים ( )2005-2017פעל האיגוד לקידום האינטרנט בחברה הערבית
במדינת ישראל באמצעות הדרכות פרונטליות באמצעות מרצים דוברי ערבית .בדרך זו
הדריך האיגוד למעלה מ 13,000-איש ואישה בפריסה ארצית של למעלה מ 34-יישובים
בעזרת ערכת לימוד שפיתח האיגוד בשיתוף עמותת תפוח ו.Google-
בעקבות נתוני הסקרים המקיפים שביצע האיגוד ב 2016-וב 2017-לבחינת הרגלי השימוש
באינטרנט של כלל החברה הישראלית ומסמך המדיניות שנכתב ע"י ד"ר אסמאא גנאיים,
הוחלט ב 2018-למקד את הפעילות בקידום הנגשת שירותים דיגיטליים ציבוריים ולסיים
את פעילות ההדרכה הפרונטלית בחברה הערבית מתוך מטרה להעצים את הפעילות
ולהגדיל את שיעור השימוש האיכותי באינטרנט בקרב אוכלוסיות מוחלשות.
בהתאם לכך ,הוחלט כי בשנת  2018-2019תתמקד פעילות האיגוד לקידום האינטרנט
למגזרים מוחלשים בישראל ,ובכללם החברה הערבית ,בקידום הנגשת שירותים דיגיטליים
ציבוריים .פעילות זו תתבסס על קידום מדיניות ציבורית ופיתוח מכוון שיסייע בידי גופים
שונים להבין איזה סוגי הנגשה עומדים לרשותם כמו גם שאלות מכוונות לבדיקה פנים
ארגונית .המכוון ילווה בכלי עזר שיפותחו בשיתוף אנשי מקצוע מהתחום כמו מילון
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מושגים מקיף וחקר מקרים .המכוון יוצג במסגרת הקהילה המקצועית ,ולאחר תהליך
טיוב יקודם למקבלי החלטות בארגונים במטרה להרחיב את מערך השירותים המונגשים
שפתית ותרבותית לחברה הערבית.

מערך חברי האיגוד
במטרה לבנות קהילת חברים מקצועית ,אשר חבריה עוסקים בליבת האינטרנט הישראלי,
התקיימה במהלך שנת  2018פעילות מגוונת להעשרת הידע של החברים .זאת ,יחד עם
עבודה מתמדת על שיפור התשתיות לניהול מערך חברי האיגוד .העשרת הידע המקצועי
של חברי האיגוד התמקדה בשני נושאים מרכזיים :חופש הרשת ושיווק דיגיטלי ויצרה
מספר הזדמנויות למפגש קהילתי ולהעשרת הידע בנושאים אלה.
כפי שניתן לראות בתרשים מטה ,כמות החברים משתנה לאורך השנה ומושפעת
מהצטרפות לחברות המבוססת על השתתפות בכנסים ומחברים ההופכים לחברי קבע
באיגוד .האיגוד פועל במטרה להגדיל את כמות חברי העמותה הקבועים ,המזדהים עם
ערכי האיגוד ומחדשים את חברותם מדי שנה ,משתתפים באירועים ,משתתפים בהליך
הבחירות להנהלה ותורמים מהידע והכישורים שלהם במסגרת פעילויות האיגוד השונות.
שקף  :3כמות חברי האיגוד לאורך שנת 2018
כמות

631

662

657

661

667

667

660

655

579
441

Dec-18

Nov-18

Oct-18

Sep-18

Aug-18

Jul-18

Jun-18

May-18

Apr-18

Mar-18

359

360

Feb-18

Jan-18

פעילות לקהילה  -הרצאות על הבר
במהלך שנת  2018התקיימו שלושה ערבים בשותפות עם עמותת  ,wizeמתוך מטרה לייצר
הזדמנות למפגש לא מחייב של חברי הקהילה ,ולחשוף לנושאי העיסוק של האיגוד במגוון
נושאים עדכניים הנמצאים בשיח הציבורי.
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מה צופן העתיד לזכרונות הדיגיטליים שלנו?
באפריל  2018אירח האיגוד הרצאה על הבר של פרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת
ת"א וד"ר טל מורס ממכללת הדסה .ההרצאה התבססה על המחקר שנערך ביוזמת
האיגוד וביקשה לחשוף את הציבור לממצאי המחקר וההמלצות לניהול הגישה לזיכרונות
דיגיטליים.
הפוליטיקה של הטכנולוגיה  -איך ריכוז כוח דיגיטלי משפיע על החיים הפרטיים שלנו?
במאי  2018קיים האיגוד ,במשותף עם ארגון "ישראל  "2050של התאחדות הסטודנטים
הארצית ,הרצאה על הבר עם פרופ' קרין נהון ,נשיאת האיגוד וחברת סגל בבית הספר
לממשל ולתקשורת במרכז הבינתחומי .ההרצאה דנה בפערים בין החזון הראשוני של
אינטרנט חופשי ופתוח לבין המציאות כיום ,בה פועלים שחקנים שונים על מנת להטות
את זרימות המידע ולהשפיע על על החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו .בין הנושאים
בהם עסקה ההרצאה :מה המשמעות של ריכוז הכח בידי כמה פלטפורמות כמו פייסבוק
וגוגל? האם מדינות ערוכות להתערבות בבחירות? ומדוע תנועת  #metooהצליחה להפוך
לויראלית ותנועות אחרות לא?
שיימינג ברשת :מה עושים כשהמידע האישי הופך לנחלת הכלל?
באוגוסט  2018קיים האיגוד הרצאה על הבר ,כחלק מפעילות נטיקה ועסק בתופעת
השיימינג ובהשפעה הציבורית והפרטית שלה .במפגש זה התארחו אסף שמואלי ,העוסק
בייעוץ ובטיפול בשיימינג ובניהול משברים ברשתות החברתיות ,ומסייע לעסקים ולמותגים
להתמודד וגם למנף את האתגרים שמציבים הגולשים ברשת ,ושרון פרי ,עיתונאית,
שדרנית ספורט ואשת רדיו וטלויזיה ,שב 2016-נפגעה מחדירה לפרטיותה ומהטרדה
מינית באמצעות הפצה של תמונות אינטימיות שלה.

כנסי העשרת הידע וצירוף קהילות חדשות
Upgrade & Update 2018
באפריל  2018קיים האיגוד בשיתוף חברת "פיאלקוב דיגיטל" וקהילת הפייסבוק "מקצועני
פרסום בפייסבוק" כנס בנושא שיווק דיגיטלי ,תוך שימת דגש על קמפיינים פרסומיים:
עדכונים ,חידושים ומקרי הצלחה .קהל היעד של הכנס היה מנהלי דיגיטל ,מדיה חברתית,
אנשי תוכן ושיווק ,מנהלי אתרים ,מנהלי עסקים קטנים ובינוניים ,וכל מי שמשווק בדיגיטל.
בכנס השתתפו כ 380-איש .הכנס כלל הרצאות פרקטיות ,וכלים מעשיים להצמחת
העסקים ע"י מיטב המומחים ונציגים מהפלטפורמות הדיגיטליות.
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כנסים אקדמיים בנושאי חופש הרשת ושקיפות
במהלך שנת  ,2018התקיימו בשותפות עם "קואליציית חופש הרשת" בה חברים רוב
הארגונים העוסקים בסוגיה במדינת ישראל ,מספר אירועים שמטרתם לשמר שיח פתוח
ועדכני לגבי האתגרים בפניהם עומד חופש הרשת.
כנס במלאת  20שנים לחקיקת חוק חופש המידע
במאי  ,2018לרגל שנת העשרים לחקיקת חוק חופש המידע ,שיתף האיגוד פעולה עם
משרד המשפטים ,המכללה למנהל ,התנועה לחופש המידע והמכון הישראלי לדמוקרטיה
בארגון כנס בנושא .הכנס כלל הרצאת אורח מרכזית של Prof. Lawrence Lessig
מאוניברסיטת הרווארד ,ופאנלים בנושאים "עניין ציבורי או יצר רכילותי :שקיפות,
תקשורת ופוליטיקה" ו"חקיקה פאסיבית מול מציאות אקטיבית :האם החוק עדיין משרת
את מטרתו".
כנס :אקטיביזם וזכויות דיגיטליות :הגדרת הגבולות וקריאת תגר
ביוני  2018קיים האיגוד בשיתוף עם מרכז המחקר להגנת הסייבר באוניברסיטה העברית
והמרכז ללימודי יהדות וחקר ישראל באוניברסיטת נורת'ווסטרן כנס בנושא "אקטיבים
וזכויות דיגיטליות :הגדרת הגבולות וקריאת תגר" .מטרת הכנס הייתה לבחון את המאבק
לאבטחת זכויות בעידן הדיגיטלי (אקטיביזם מקוון) בפרספקטיבה בינלאומית וישראלית.
הכנס התקיים במתכונת של שולחן עגול ,עם השתתפות פעילה של המוזמנים .בכנס
השתתפו ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בזכויות דיגיטליות ,פעילים חברתיים ,חוקרים
וסטודנטים ורשויות ממשלה (הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע ,משרד המשפטים ועוד).
הכנס חולק ל 3-מושבים מרכזיים ,שבכל אחד מהם עמדה לבחינה זכות דיגיטלית מרכזית
לדיון :הזכות למידע אמין ,הזכות לפרטיות והזכות להישכח .חברי המושב הציגו את
האתגרים המרכזיים ופתחו את המושב לדיון עם משתתפי/ות הכנס.

תכנית מנהיגות עם “ישראל "2050
במטרה לחבר קהל צעיר לנושאי העיסוק של האיגוד ,ולהרחיב את קהילת הפעילים בנושאי
חופש הרשת בישראל יצר האיגוד תוכנית משותפת עם מיזם של התאחדות הסטודנטים
הארצית בשם "ישראל  ."2050מטרת התוכנית להכשיר צעירים לעסוק בהבנת השיטה
הדמוקרטית ,ובפרט באתגרים וההזדמנויות שמזמנת הרשת.
משתתפי/ות התכנית הינכם כ 20-צעירים הזוכים להכשרה המתמקדת באופן שבו
הטכנולוגיה והרשת משפיעות על חופש האינטרנט ועל תהליכים דמוקרטיים .ההכשרה
(כ 22-מפגשים שבועיים) כוללת הקניית ידע וקבלת כלים מעשיים להובלת שינוי חברתי-
כלכלי ,יחד עם בניית קהילה אקטיבית ופעילה .התכנית משלבת תכנים של ישראל 2050
ותכנים של האיגוד.
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מטרות התכנית:
·לחשוף צעירים לסוגיות חופש האינטרנט ,ולחברם לערכים ולפעילות של האיגוד
·לפתח מודל להשפעה אזרחית בנושאי אינטרנט ,חברה וכלכלה ,המשלב תהליך למידה
ועשייה
·להרחיב את קהילת הפעילים בתחום חופש האינטרנט ולהעצים אותה
·לקדם השפעה ושינוי ממשיים באמצעות קבוצת פעילים בעלת הכשרה מעמיקה בנושא
חופש האינטרנט
ישראל  2050היא תנועה המהווה את הזרוע לפעילות האזרחית של התאחדות הסטודנטים,
הארגון פועל בכל הקמפוסים בישראל ומכשיר צעירים בעלי מוטיבציה לשינוי המציאות
החברתית כלכלית בישראל .המשתתפים בתכניות זוכים להכשרה ייחודית בהבנת סוגיות
הליבה לצד פעילות אקטיביסטית .בוגרי התכנית משולבים בתכנית בוגרים המייצרת
הזדמנויות להמשך מעורבות.

 - Blockמרכז הגנת סייבר לאזרחים
בסוף  2018הושלמה הקמת  ,)https://block.org.il( Blockמרכז הגנת סייבר לאזרחים
ועסקים קטנים ,אותו יזם האיגוד בתחילת שנת  .2016המיזם נועד לתת לאזרחים מכלל
הגילאים הדרכה ,תמיכה ,סיוע וייעוץ בנושא הגנת סייבר ושמירה על מרחב דיגיטלי מוגן
ובטוח מפני פשעי סייבר שונים .באתר  Blockניתן למצוא שורה ארוכה של מדריכים
והסברים אינטראקטיביים ,בעברית ,בנושאי יסוד של הגנת סייבר ,ובמקביל ,לעיין בחדשות
ועדכונים מהארץ ומהעולם בנושא.
אחד השירותים החשובים והמרכזיים לציבור שמגיש מיזם  ,Blockמיועד להיות פורום
שישתתפו בו מומחים מקהילת הסייבר הישראלית ,ואשר יאפשר לציבור האזרחים לקבל
מענה קונקרטי לשאלות שנתקלים באירועים ובתופעות החשודים כמתקפת סייבר שלא
נמצא להן מענה במידע הרב שבאתר .אם המומחים העונים ב Block-יזהו מקרה מורכב או
כזה המעיד על מתקפת סייבר חמורה או רחבה ,הם יפנו את המקרה לגורמים המתאימים,
כגון מערך הסייבר הלאומי וגורמים נוספים.
 Blockמבוסס על העצמת המשתמש הפרטי ועל שיתוף מידע  -הן של משתמשים והן של
אנשי קהילת הסייבר בישראל ,שיוכלו לתרום מנסיונם והידע שלהם.

מיזמי קהילה לשיפור ושימור המרחב האינטרנטי
בסוף נובמבר  2017יצא האיגוד בקול קורא לארגוני החברה האזרחית לביצוע משותף של
מיזמים לשימור אופיו הפתוח והדמוקרטי של האינטרנט בישראל .התקציב שקבע הוועד
המנהל לצורך כלל שיתופי הפעולה עמד על  200,000ש"ח.
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על המיזמים המוצעים היה לעמוד במספר קווים מנחים שעיקרם הייתה:
·מטרת שיתוף הפעולה תהיה ציבורית ולא עסקית ,ומיועדת לשימור אופיו הפתוח
והדמוקרטי של האינטרנט בישראל.
·תוצע על ידי גוף מלכ"ר מובהק.
·למיזם שיתוף הפעולה יוגדרו תוצרים פרקטיים ומדידים.
·תינתן עדיפות למיזמים עתירי טכנולוגיה ,ובפרט כאלה המסתמכים על האינטרנט
לפעולתם.
·בתקציב הפרוייקט חלק האיגוד לא יעלה על שיעור של  75%מעלות הפרוייקט ולא יותר
מ 100,000-ש"ח לפרוייקט בודד ומימון ה 25%-הנוספים ייעשה על ידי הארגון המציע.
לקריאה נענו  6מציעים שהגישו  7הצעות .לצורך בחירת שיתופי הפעולה הרצויים נבחרה
ועדה מקצועית ,אשר הורכבה מחברי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט ,נציגי ציבור
הבקיאים בנושא ועובדי איגוד האינטרנט העוסקים בתחום .הוועדה בחנה את הפרוייקטים
שהוצעו על פי פוטנציאל שיתוף הפעולה המוצע לתרום לשימור אופיו הפתוח ,הדינמי
והדמוקרטי של האינטרנט בישראל ולשיפורו ,מבלי שתהיה לו תכלית עסקית (,)30%
הישימות המוערכת של הפרויקט והערכת יכולת הביצוע מבחינה טכנולוגית ,ציבורית
וארגונית ,לרבות היסטוריה יכולת ביצועית מוכחת של הגוף המציע ו/או אנשים בתוכו.
( ,)25%חדשנות ויצירתיות בפרוייקט המוצע ו/או באופן פיתוחו ( ,)15%היות היעדים,
לוחות זמנים ומדדי הצלחה של הפרוייקט מדידים ,ברורים וסבירים ( ,)10%הערכת
פוטנציאל ההמשכיות ויכולת השפעה של תוצרי הפרוייקט לאורך זמן ( ,)10%ומידת
שיתוף הפעולה בין גורמים שונים בקהילת האינטרנט הישראלית (.)10%
שיתופי הפעולה שנבחרו לביצוע הינם:
·מידע לעם  -שת"פ להקמת אתר להשקפה וניהול המידע הציבורי שהצטבר בארגוני
השקיפות בתקציב כולל של  67,500ש"ח.
·ויקימדיה  -שת"פ לשילוב נתונים ממאגרי מידע ישראליים בוויקיתונים בתקצחב כולל
של של  50,000ש"ח.
·התנועה לזכויות דיגיטליות ־ שת"פ להקמת מערכת קוד פתוח להשפעה על נבחרי
ציבור בתקציב כולל של  62,500ש"ח.
· הקליניקה למשפט וטכנולוגיה באונ' חיפה  -שת"פ להנגשת מידע על הצעות החקיקה ,כתיבת
ניירות עמדה ,קיום יום עיון בנושא לארגונים חברתיים.בתקציב כולל של  20,000ש"ח.

נגישות אתרי אינטרנט
בדו"ח האיגוד על שנת  2017דווח כי לאחר תהליך ארוך בהובלת איגוד האינטרנט במשך
למעלה מארבע שנים ,אישרה וועדת הרווחה של הכנסת בספטמבר  2017שינוי בתקנות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(התאמות נגישות לשירות) ,התשע"ג ,2013-שקבע
דרישות ספציפיות ומאוזנות בהרבה להנגשת אתרי אינטרנט.
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נוסח התקנות העלה אצל הציבור שאלות רבות בקשר לאופן היישום שלהן ולחובת
ההנגשה של האתר שלהם .על כן ,מפרסם האיגוד באתר האינטרנט שלו את כל המידע
אודות התקנות ונותן מענה באמצעות הקו החם הפועל במסגרת נטיקה.
כפי שצפה האיגוד בעת תיקון תקנות הנגישות ,במהלך  2018החלו להתקבל פניות רבות
מעסקים קטנים אשר קיבלו מכתבי התראה לפני תביעה ממשרדי עו"ד ,בטענה כי אתרם
אינו נגיש .האיגוד חזר והדגיש בפני הפונים כי אתרים המחוייבים בהנגשה על פי החוק
צריכים להנגיש את אתרם בהקדם ולא להמתין לקבלת מכתב לפני תביעה ,אך גם כי
עסקים רבים הוצאו מחובת ההנגשה בתקנות ויש לבחון את הדרישה החוקית.
גובש שאלון קצר על ידי האיגוד לסיוע לעסקים לבחון אם הם חייבים בהנגשה או לא .עם
זאת ,בהתאם לדרישה של האיגוד ,הוכנס בתקנות שינוי המחייב את הפונים ראשית לפנות
לבעלי האתר ולאפשר להם  60יום בטרם הגשת תביעה נגדם 60 .יום אלה מאפשרים לבעל
האתר לתקן את הדרוש תיקון בהנגשת האתר.

נטיקה (לשעבר :המרכז לאינטרנט בטוח)
בראשית  2018נחשף המיתוג החדש של נטיקה (לשעבר ,המרכז לאינטרנט בטוח) .תהליך
המיתוג כלל ,בין היתר" ,הידוק" תחומי הפעילות של נטיקה ושימת דגש על מסרים
מעודכנים .כתוצאה מהקמת המערך הלאומי להגנה על ילדים ברשת ( )105של המשרד
לביטחון פנים הפועל למניעה ולאכיפה של תופעות פוגעניות ,אלימות ופשיעה נגד ילדים
ובני נוער ,האיגוד החליט להתמקד בגולש המבוגר (כמשתמש ,כהורה וכמחנך) מתוך כוונה
להתוות דרך ושפה ,לשמש מודל ולתת מענה לציבור שלם שנותר ללא מענה ממוסד.
במהלך שנות פעילות המרכז לאינטרנט בטוח ,הגיע האיגוד לתובנה כי אחוזי הפגיעה
במבוגרים עומדים על כ 65%-מסך הפגיעות ברשת ,ועל כן ציבור המבוגרים זקוק ,לא
פחות מהילדים ,לסיוע בנושא.
לאור כל זאת ,התמקדה פעילות נטיקה במהלך שנת  2018בסוגיות של פרטיות ,מניעת
בריונות ואלימות ברשת ,קידום שיח מכבד ,מתן תמיכה לנפגעים ו/או למבקשים ייעוץ
ונסיון לגבש מודל פעילות על בסיס חשיבה מקדימה ,ולא באופן תגובתי.
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הקו החם
במהלך  2018טיפל הקו החם של נטיקה ,הפועל במתכונת של  24*7ב 5,481-פניות (עלייה
של  8%משנת  .)2017זאת בצל פתיחת המערך הלאומי להגנת ילדים ברשת.
פונים רבים עיינו בשנת  2018במידע העשיר הנמצא באתר נטיקה .להלן הנתונים:
שנתי

ממוצע חודשי

דפים נצפים

69,894

5,825

דפים נצפים ייחודיים
משתמשים
משתמשים ייחודיים
אורך ביקור ממוצע 01:54 :דקות.

57,021
40,729
37,811

4,752
3,394
3,151

נושאי הפניה לקו החם במהלך שנת  2018מפורטים בשקף הבא:
שקף  :4התפלגות הפניות לקו החם בשנת 2018
התפלגות הפניות

13.5
11
9

9.5

9
7

6.5
4.5

תוכן
מביך

3.5

שיימינג בריונות

הונאה

8.5

7
4.5

4

2.5

הטרדה תוכן מיני סינון
אתרים

פריצה

פרטיות

מידע

השמצה התחזות חסימה

עוקץ

ראוי לציין כי למרות פעילות מוקד  ,105המשטרה מכירה בפעילות נטיקה ונוטה להפנות
אליה מקרים שאינם בתחום הפלילי במטרה לסייע לפונים.
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מענה בשפה הערבית בקו החם
במהלך שנת  2018הוסף מענה בערבית לפונים מהחברה הערבית ,על ידי סטודנטית
לתואר שני בחינוך במכללת אורנים שהוכשרה למתן מענה בשיתוף עם נציג הקו החם.
המענה המותאם לדוברי השפה הערבית גורם לעלייה מתונה אך עקבית בפניות של אנשים
מהמגזר הערבי אל הקו החם .ציבור הפונים מציין כי שמע על הקו מאחרים שהסתייעו בו,
וזאת בנוסף להמלצות והפניות מהציבור.
מהתפלגות הפניות ניתן לראות כי הנושאים העיקריים מהם סובלים מבוגרים מהחברה
הערבית ברשת הם :פריצה לחשבון ובריונות (לעיתים שני אלה מגיעים מאותו מניע).
תופעה מתמשכת זו האלימות המינית ברשת ,ובעיקר סקסטורשיין ( .)sextortionתופעה
ישנה שפורצת שוב ושוב אחת לתקופה ,היא פיתוי גברים לשיחה בעלת אופן מיני ,ולאחר
מכן  -סחיטתם (התופעה כונתה בעבר " -העוקץ המרוקני").

תהליכי מניעה ושינוי לשימוש מושכל במרחב הדיגיטלי
האיגוד ממשיך בפעילותו להובלת תהליכי שינוי בחברה בכל הקשור לשימוש מושכל
במרחב הדיגיטלי .במטרה זאת ,בוצעו במהלך  2018מספר מהלכים:
אמנת השיח הישראלי
כחלק בלתי נפרד מהפעילות של נטיקה ,הצטרף האיגוד למהלך ארצי שכלל  24ארגוני
חברה וקהילה .המהלך נוצר לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו באוקטובר
 ,2018במטרה לייצר שינוי בתרבות השיח במדינה ולקרוא למנהיגים לשמש דוגמא אישית
ולפעול על פי עקרונות שיח ראויים .במסגרת הפעילות ,גובשה על ידי כלל  24הגופים
שחברו יחד ,אמנה לשיח הולם ,ברשת ומחוצה לה ,ומנהיגים ומובילי דעת קהל נקראו
לחתום ולהתחייב לאמנה .לצפיה באמנה ובחתומים עליה עד כה/http://menakim.org :
את האמנה ,ואת הפעילות החשובה לקידום שיח מכבד ,הנחילו בתנועות נוער ,מרכזי
פעילות בערים ,בחוגי בית ועוד .כחלק מהפעילות לגיבוש האמנה ,קיים האיגוד באוגוסט
 2018מעגל שיח :לקראת הבחירות לרשויות המקומיות .מטרת המפגש הייתה לשמוע את
עקרונות השיח המכבד והנקי החשובים לציבור ואת הדברים שמפריעים לו בשיח הקיים
של נבחרי הציבור .מעגל השיח נוהל ע"י מנחה ממרכז "מצמיחים" והשתתפו בו כ 30-איש,
בינם חברי האיגוד.
במקביל ,מנהלת אורנה היילינגר ,המנהלת את נטיקה ,את קהילת 'מנקים את השיח'
בפייסבוק  ./https://www.facebook.com/groups/amanaבקהילה חברים למעלה
מ 3,000-עוקבים .אנשים פרטיים ,נציגי ארגונים ,מכל קצוות הקשת הפוליטית ומתקיימים
בה דיונים ערים והתייחסויות לשיח של אנשי ציבור ומועמדים ,תוך הקפדה שהתוכן יהא
נטול אג'נדה פוליטית.
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אישור המל"ג לקורס חובה לפרחי הוראה
אחת התופעות הבולטות שהצליח האיגוד לזהות במהלך שנות הפעילות של נטיקה
היא העדר הידע והכלים הרלוונטים לצוותי החינוך .זוהו חשש להתמודד עם דילמות
המתרחשות ברשת ,חוסר היכרות עם הפלטפורמות בהן עושים הילדים ובני הנוער שימוש
והיעדר הבנה מעמיקה של ההשפעות החברתיות והאישיות של תופעות בריונות ברשת.
דוגמא לכך היא אמירתה של מורה בבית ספר יסודי במרכז הארץ בעקבות הרצאה של
נטיקה" :עד להרצאה שלך ,כשילד היה פונה אלי ומספר לי על משהו ברשת ,הייתי חושבת
שהוא מלשן".
בשיתוף עם חברת הכנסת ד"ר יפעת שאשא ביטון ,יו"ר הוועדה לזכויות הילד בכנסת,
הצליח האיגוד לשכנע את המל"ג ומופ"ת לפתח קורס חובה לפרחי הוראה .בעקבות
פעילות זו ,החל משנה"ל  ,2019-2020לימוד הקורס יהיה תנאי לקבלת תעודת הוראה.
קהילת תוכן של מומחים
ביוזמת מנהלת נטיקה באיגוד ,אורנה היילינגר ,הוקמה קהילת מומחים בנושאים השונים
הקשורים לאינטרנט בטוח ומניעת בריונות ברשת .הקהילה ,מונה כיום למעלה מ140-
משתתפים ,כולם מומחים העוסקים בנושא מתחומים שונים (מחקר ,שיטור ,חינוך ,אומנות
ועוד) .הקהילה פעילה מאוד בהצפת תופעות ,דילמות ,מחקרים וידע .במקביל ,מתקיימים
בקהילה דיונים ערים בנושאים המעסיקים את כלל המומחים בתחום כגון :טלפונים
חכמים בבתי הספר  -כן/לא ,פרטיות ילדים ,תפקיד המבוגר ברשת ,תפקיד ההורים ועוד.
הקהילה משמשת גם פלטפורמה לשיתוף מחקרים ,מהארץ ומעולם ,אפליקציות חדשות,
טכנולוגיות חדשות וכד'.
חברי הקהילה (שמרביתם לא הכירו במקור האחד את השני) ,מסתייעים במומחים האחרים
בקבוצה על מנת לתת מענים לדילמות ועזרה במתן פתרונות נקודתיים .במקביל לפעילות
הנעשית בקבוצה תוך שימוש ב ,whatsapp-קיימה הקבוצה ב 2018-מפגש לדיון עומק
ובחינה משותפת של תהליכים בעולם השימוש ברשת ,בנושאים כגון :בקרת הורים -כן או
לא? האם החוק הקיים נותן מענה לצורך היום בעולם המקוון? מיניות ברשת? מה נדרש
למערכת החינוך על מנת להיות יותר רלוונטית לתלמידים? וכד' .תוצאות הדיון הועברו הן
למשרד התקשורת והן למשרד החינוך.
הרצאות לציבור
במהלך  2018המשיכה פעילות נטיקה להדגיש לציבור את חשיבות הדוגמה האישית של
המבוגר ברשת ,להסב את תשומת הלב הציבורית לנושא הקורבן המבוגר והכרות עם
עולמם של הילדים והמתבגרים המרחב המקוון .נטיקה יוצגה בכ 20-כנסים שונים :ביניהם
 של עמותת ניצן ,קורס הסמכת מנחים של אדלר ,השתלמות עובדים סוציאליים ,כנספסיכולוגים חינוכיים ,אוניברסיטת ת"א ,אוניברסיטת חיפה ועוד .במקביל נתנו הרצאות
לקהלי יעד ממוקדים בתחומי תוכן שונים ,וביניהם :גופי משטרה שונים ,קציני נוער
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ומניעה ,מוקדני מאו"ר ( )105בתהליך ההכשרה שלהם ,עובדים סוציאלים ,פסיכולוגים
ומחנכים ויועצים במספר בתי ספר ברחבי הארץ.
מיזם ‘מרחב בטוח’ בשיתוף קרנות הביטוח הלאומי
החל משנת  2017משתף האיגוד פעולה עם הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי
לניהול מיזם משותף בנושא של נוער בסיכון במרחב הוירטואלי .מטרת המיזם המשותף
הינה לתת מענה לבריונות ברשת בקרב נוער בסיכון .המיזם מנוהל ע"י מנהלת נטיקה אורנה
היילינגר 10 .התוכניות השונות שנבחרו לקידום על ידי המיזם (ביניהן כאלה המתקיימות
בישובים וברשויות מקומיות  -מג'ד-אלכרום ,טירת הכרמל ,ראש העין ,מודיעין עילית,
ירושלים ,תל שבע  -וכאלה של עמותות שונות הפועלות בתחום (מצמיחים ,ילדים בסיכוי,
עלם ,ארגוני הלהט"ב) יצאו לדרך במהלך .2018
במסגרת התוכניות ,נחשפים בני הנוער בסיכון ,הצוות התומך שלהם והוריהם לסדנאות,
הכשרות ופעילויות המקדמות מודעות לעולמות הרשת והשימוש בה ובפלטפורמות
השונות .חלק מרכזי בתכניות מוקדש להכשרת צוות המורים והמטפלים של בני הנוער
על מנת להקנות להם ידע שיסייע להם ולצוות שלהם בקשר עם בני הנוער לאורך השנים
הבאות .מובילי התכניות השונות מקבלים הכשרה מרחיבת ידע אחת לשלושה חודשים.
פעילות הפרוייקטים ממומנת על ידי הקרן לילדים ונוער בסיכון ,והאיגוד שותף מלא
בניהול הפרוייקטים ובפיקוח עליהם.
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9.9אינטרנט ישראלי
מאגר מידע על אודות אינטרנט ישראלי ()STS
בסיום שנת  2017הפסיק האיגוד את ההתקשרות עם אוניברסיטת אריאל לעדכונו של
מאגר המידע על אודות האינטרנט הישראלי.
המדען הראשי של האיגוד אשר נכנס לתפקידו בתחילת שנת  ,2018התבקש לבחון מחדש
את מטרות המיזם ויעדיו ,ולגבש מודל פעולה עדכני שלו.
בנוסף ,נבחנת הוספתם של סדרות נתונים מתוך מערכות האיגוד.
תוכנית פעולה עדכנית תגובש על ידי האיגוד במהלך שנת .2019
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1010ייצוג של קהילת האינטרנט
הישראלית בפורומים בינלאומיים
השתתפות בפעילויות ארגון CENTR
במהלך שנת  2018השתתפו אנשי האיגוד במספר כינוסים של ארגון  ,CENTRהאיגוד של
רשמי שמות מתחם המדינתיים באירופה .נציגי האיגוד השתתפו באסיפות החצי-שנתית
של הארגון שהתקיימו בשוויץ ובבלגיה ,בכינוסים של ועדות המחקר ופיתוח ,אבטחת
המידע ,ניהול מרשם וחוק ואסדרה שהתקיימו לאורך השנה ,ובפגישה השנתית עם קהילת
רושמי שמות המתחם (.)registrar day
בחלק מהפגישות ,הציג האיגוד סוגיות ישראליות בפני הפורום .להלן עיקרי הפעילות:
·בפגישה ה 55-של קבוצת העבודה בנושא חוק ואסדרה של ארגון  CENTRשהתקיימה
בחודש ינואר באוקספורד ,בריטניה ,דיווח מנכ"ל האיגוד ,בין היתר ,על עמידת האיגוד
בתקן  27001ועל החלטת בית המשפט בתיק צ'רלטון ,בו הציג האיגוד עמדת ידיד בית
משפט כנגד מתן סמכון לבעלי זכויות יוצרים להורות על חסימת אתרים ישירות לספקי
הגישה לאינטרנט.
·בפגישה ה 56-של קבוצת העבודה בנושא חוק ואסדרה של ארגון  CENTRבחודש
מאי במוסקבה ,רוסיה ,דיווח מנכ"ל האיגוד ,בין היתר ,על הכנסת האיגוד לתוספת
החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח 1998-ועל פעילות האיגוד
בקשר לחקיקת חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט,
התשע"ז 2017-ופעולות האכיפה שנעשו על בסיסו .כמו כן ,דווח על נייר המדיניות של
האיגוד בנושא של "זכרונות דיגיטליים".
·בפגישה ה 57-של קבוצת העבודה בנושא חוק ואסדרה של  CENTRבחודש ספטמבר
בטאלין ,אסטוניה ,הציג מנכ"ל האיגוד את עקרונותיה של תזכיר הצעת החוק הגנת
הסייבר ומערך הסייבר הלאומי ,ואת הביקורת עליה.

השתתפות בפעילות ISOC
בחודש אפריל  2018השתתפה סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה של האיגוד עו"ד מיטל
גרייבר שוורץ במפגש השנתי של ה chapters-האירופים (שהאיגוד משתייך אליהם).
המפגש יוחד לסקירה של פעילויות ה chpaters-השונים ,ולהצגת פעולות ומסמכי
מדיניות חדשים של .ISOC
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1111פעילות הוועד המנהל
חברי הוועד המנהל
בבחירות שנערכו בסוף שנת  2017נבחרו חברי העמותה קובי סלע ואבי נגר לשמש כחברי
ועד מנהל .בשל תהליך מעבר מהיקף של תשעה חברי וועד לשבעה והתפטרות שלושה
חברי וועד במהלך שנת  ,2017נשאר הוועד המנהל לפעול במהלך שנת  2018עם ששה חברי
וועד והם:
·פרופ' קרין נהון ,אשר שימשה כנשיאה.
·מר לביא שיפמן
·מר מני לוי
·הגברת בת שבע אנגלברג-בר
·מר אבי נגר
·מר קובי סלע
איגוד האינטרנט הישראלי מבקש להודות לחבר הוועד מני לוי ,על פועלו ותרומתו רבת
השנים כחבר וועד מנהל .מני סיים את כהונתו בסוף .2018

בחירת פרופ' קרין נהון מחדש לנשיאת האיגוד
הוועד המנהל בחר מחדש בחודש ינואר  2018בפרופ' קרין נהון להמשיך ולהיות נשיאת
האיגוד בשנת .2018
פרופ' נהון הינה חוקרת ,מרצה ופעילה ציבורית .היא מכהנת כפרופסור-חבר במרכז הבינתחומי
הרצליה ובאוניברסיטת וושינגטון .נהון נבחרה לאחת מ 100-האנשים המשפיעים בישראל
ע"י דה-מרקר ,ולאחת מ 50-הנשים המשפיעות ע"י פורבס .היא חיברה עשרות מאמרים
אקדמיים ,וספרה  Going Viralשחוקר את התהליך של וירליות של המידע והשפעתו על
החברה זכה בפרס האגודה הבינל״א למדעי המידע ,פרס פינקלר ,ופרס הספר המצטיין של
איגוד הספרנים בארה״ב .פרופ׳ נהון הינה קול בולט ציבורית בתחומים הקשורים לאינטרנט
ולחברה  -בין השאר מייעצת לוועדות בכנסת ,מייצגת את ישראל בפורומים בינל״א ,ומכהנת
גם כחברת הוועד המנהל בעמותת ויקימדיה והתנועה לחופש המידע.
תפקידה של קרין כנשיאת האיגוד תורם רבות להעצמת הפרופיל התקשורתי של האיגוד,
שכן היא דמות ציבורית ידועה ואהודה .את דבריה של קרין ,הבאנו בפתחו של דו"ח שנתי זה.
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עיקרי החלטות הוועד המנהל בשנת 2018
ההחלטות המרכזיות של הוועד המנהל בשנת  2018מפורטות להלן:
תמצית עיקרי הדיון וההחלטות
חודש
בחירת חברים לוועדות האיגוד ומורשי חתימה; עמדת האיגוד לגבי חוקי
ינואר
הפייסבוק; דחיית בקשה להנגשת מידע מפנקס החברים באופן אלקטרוני
מעבר למחויב לפי סעיף  18לחוק העמותות
פברואר תכנון מול ביצוע שנת  ;2017פיתוח מערך חברי האיגוד; אישור המלצת
ועדת ההיגוי לתשתיות לשמות מתחם שנרשמו לפני שנת  ;1999אישור
כתיבת מסמך מדיניות על "הזכות להשכח".
תחקור תהליך הקמת מרכז הגנת סייבר לאזרחים; הצגת מחקר שיח תקשורת
מרץ
על אודות האיגוד; בחינת המועד הרצוי של הבחירות לוועד המנהל;
לא התקיימה ישיבה
אפריל
אישור הדו"חות לקראת האסיפה השנתית; ועדת השקעות לכספי האיגוד;
מאי
תכנון מול ביצוע רבעון ראשון  ;2018נציגי האיגוד בוועדות מכון התקנים.
דיון בהצעות החברים לקראת האסיפה השנתית; הצגת תוכנית האסטרטגיה
יוני
התקשורתית של האיגוד;
לא התקיימה ישיבה
יולי
אוגוסט תכנון מול ביצוע רבעון שני  ;2018החלטה על קול קורא לוועדת הבחירות
לוועד המנהל; דיון ראשוני בתקציב .2019
ספטמבר בחירת ועדת הבחירות לבחירות  2018לוועד המנהל; דיון בהשפעת מידע
מזויף באינטרנט על הבחירות בישראל; הצגת ואישור "נוהל הנוהלים" של
האיגוד.
אוקטובר דיון ראשון תקציב האיגוד לשנת .2019
נובמבר דיון שני תקציב האיגוד לשנת  ;2019החלטה על העלאת גובה אגרת הרישום
והחידוש של שמות מתחם ל 44-ש"ח.
דצמבר אישור תקציב האיגוד לשנת .2019

איוש וועדות האיגוד
באיגוד פועלות שתי וועדות משנה המסייעות לוועד המנהל בתפקידיו ,ועדת כספים וועדת
ההיגוי לשירותי התשתית.

54

|

דוח שנתי 2018

ועדת כספים
ועדת הכספים מורכבת משלושה חברי הוועד המנהל ,ובשנת  2018היא אוישה על ידי חברי
הוועד קובי סלע ,ששימש כראש הוועדה חבר הוועד המנהל לביא שיפמן ונשיאת האיגוד
פרופ' קרין נהון.
ועדת ההיגוי לשירותי התשתית
וועדת ההיגוי לשירותי התשתית היא וועדה מייעצת לוועד המנהל בנושאי שירותי
התשתית הטכנולוגיים שהאיגוד מפעיל .הוועדה מורכבת מנציגי ציבור ,חברי וועד מנהל
ועובדי האיגוד .חברי הוועדה ,בשנת  2018היו:
לביא שיפמן ,חבר הוועד המנהל ,יו"ר הוועדה.
.1
אבי נגר ,חבר הוועד המנהל.
.2
פרופ' טל ז'רסקי ,סגן הדיקן ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה.
.3
מר דני רוזן.
.4
מר אדי אהרונוביץ'.
.5
יורם הכהן ,מנכ"ל האיגוד.
.6
ולרי שומסקי ,מנהל שירותי התשתית של האיגוד.
.7
חבר הוועד המנהל קובי סלע שימש כמשקיף בוועדה.

התנעת תהליך אסטרטגי לאיגוד
הוועד המנהל החליט במהלך שנת  2017להניע תהליך לבחינה ועדכון של האסטרטגיה של
איגוד האינטרנט ,ולניהול התהליך נבחרה חברת  ,Inqlהמתמחה בניהול תהליכים כאלה
בגופים ציבוריים.
במהלך  2018התקיימו שני מפגשים של הוועד המנהל והדרג המקצועי של האיגוד לדיון
ראשוני באסטרטגיית האיגוד ,והמשך הפעילות צפוי במהלך שנת .2019

קבלת תרומה מחברת GOOGLE
לקראת סוף שנת  2018התקבלה פניה מהנציגות של הפעילות הפילנטרופית של google
בישראל בהצעה לתרומה בסך  20,000דולר לפעילות האיגוד בתחום קשרי הקהילה.
הוועד המנהל (ברוב קולות ,כנגד דעתה של פרופ' נהון נשיאת האיגוד) החליט על קבלת
התרומה והקצאת הכסף לנטיקה (המרכז לאינטרנט בטוח) ,שמשמשת כtrusted-
( flaggerמדווח אמין) מוכר ע" .Google
תרומה זו נכנסה למסגרת תקציב  2019של האיגוד.
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1212ניהול העמותה
קביעת שומה לפי מיטב השפיטה לשנים 2011-2013
כפי שדווח בדו"ח האיגוד לשנת  ,2017הגיש פרופ' גליקסברג בתחילת חודש מאי 2017
בשם האיגוד ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על החלטת פקיד השומה למסות את
הכנסות האיגוד בתחום שירותי התשתית ולא להכיר בהוצאות האיגוד על פעילותו בתחום
קהילה ורגולציה שכן לפרשנותו האיגוד אינו מבצע פעילות ציבורית כנדרש בסעיף )2(9
לפקודת מס הכנסה.
דיון מקדמי ופורמלי בערעור התקיים במהלך שנת  ,2018ואחריו גיבש האיגוד תצהירים
של מר דני רוזן (מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר) ,של דורון שקמוני (ממייסדי האיגוד) ושל
יורם הכהן (מנכ"ל האיגוד) התומכים בעמדת האיגוד כי כלל פעילויות האיגוד ,אלה בתחום
התשתית ואלה בתחום החברתי-רגולטורי ,נעשות למטרה ציבורית מהמעלה הראשונה.
במהלך שנת  2019צפויה המדינה להגיש את עמדתה בנושא.

שיפוץ משרדי האיגוד
לקראת סוף שנת  ,2018ביצע האיגוד שיפוץ של משרדיו וזאת בחלוף תקופה של כתשע
שנים מכניסתנו למשרדים ברח' ברקת  6בפתח תקווה.
במסגרת השיפוץ הוחל בהקמתו של מוזיאון המכיל את ההסטוריה של מחלף האינטרנט
הישראלי  ,IIXלרבות רכיבי התקשורת ששמשו בו לאורך  23שנות פעילותו.

האסיפה השנתית
האסיפה השנתית של האיגוד התקיימה בתאריך  18.6.2018במשרדי האיגוד בפתח תקווה.
באסיפה סקרו נשיאת האיגוד פרופ' קרין נהון ומנכ"ל האיגוד עו"ד יורם הכהן את פעילות
האיגוד בשנה שקדמה למועד הישיבה .האסיפה אישרה כנדרש את הדו"חות הכספיים
של האיגוד ,את הדו"ח המילולי לרשם העמותות ואת דו"ח הגוף המבקר .בנוסף ,אשרה
האסיפה את המשך שירותם של רו"ח חיים וורמברנד כרואה החשבון של העמותה ואת
רו"ח (משפטן) מני צמח כגוף המבקר.
האסיפה דנה בהצעות של חברי העמותה רפי הוידה ,רועי שלומי ויהודה דויטש לשנות
סעיפים שונים בתקנון העמותה ,ודחתה את כל ההצעות .בנוסף ,דנה האסיפה בהצעת חבר
העמותה רועי שלומי לפטר את הוועד המנהל של האיגוד ודחתה אותה.
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מבנה ארגוני של איגוד האינטרנט הישראלי (במהלך שנת )2018

וועד מנהל
פרופ' קרין נהון (נשיא),
לביא שיפמן ,בת שבע אנגלברג-בר,
מני לוי ,קובי סלע ,אבי נגר

וועדת כספים

וועדת היגוי לשירותי התשתית

קובי סלע (יו"ר) ,קרין נהון,
לביא שיפמן

לביא שיפמן (יו"ר) ,אבי נגר ,דני רוזן,
פרופ' טל זרסקי ,אדי אהרונוביץ,
יורם הכהן ,ולרי שומסקי

מנכ"ל

יורם הכהן

משאבי אנוש
מיקור חוץ

קשרים בינלאומיים

מזכירות עמותה

איוש נדחה

מור רוזנר

נראות ושקיפות

קשרי קהילה ורגולציה

מרשם

נהורא דגן-הס

מיטל גרייבר-שוורץ

אורטל מאלדונאדו

מדען ראשי

קהילה
ופרוייקטים

נטיקה

רשמי שמות
מתחם

נועם אלון אביגיל שגיא ארנה היילינגר

תומכים
יונתן בן-חורין

כספים ומנהל
גלי אמיר

מזכירות

הנהלת
חשבונות

תשתיות
ולרי שומסקי

רכש וניהול
המשרד

DNS

איריס בנימין דקלה וייצמן נעה מעודה

תוכנה

תקשורת וIIX-

 WebMasterמערכות ליבה מערכות משרדיות
והגנת סייבר
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1313שקיפות ונראות האיגוד בתקשורת
שיתוף מידע ושקיפות
בהתאם למדיניות השקיפות שהאיגוד חרט על דגלו ,מפורסמים לצפייה חופשית באתר
האינטרנט של האיגוד כל המידע המחייב השקפה עפ"י חוק ,ומידע נוסף אשר לדעתנו
משקף את ההתנהלות התקינה של האיגוד (ואינו פוגע באינטרסים חיונים אחרים כגון
פרטיות ,בטחון סייבר וכד').
במהלך  ,2018הוספה לאתר האיגוד תגית "שקיפות" ,המגבירה את יכולת הניווט והאיתור
של המסמכים השונים הקשורים לניהולה התקין של העמותה ,ומבהירה את החשיבות
שאנו רואים בעקרון של השקפת מידע .בתגית זו מונגשים מסמכים כגון תקציב שנתי,
דו"ח מבקר ,דו"ח תכנון מול ביצוע ,דו"ח שנתי מפורט זה ,דו"חות כספיים ,אישורי ניהול
תקין ,בקשות להצעות שמפרסם האיגוד מעת לעת ,החלטות ודיוני הוועד המנהל.
בהתאם למדיניות שקיפות זו ,ראוי לציין כי במהלך שנת  ,2018החליט הוועד המנהל שגם
המידע הנוגע למחיר יחידת רישום שם מתחם בסיומת  .ILשגובה האיגוד מהרשמים
המוסמכים על ידו יהיה גלוי לציבור .מידע זה מצטרף לעדכוני מדיניות נוספים ,דוגמת
סיכום ההחלטה בנושא הטיפול בשמות מתחם שנרשמו לפני שנת  ,1999אשר פורסמו
בשקיפות מלאה.

האיגוד בתקשורת הכתובה והמשודרת
פעילות הנראות של האיגוד בתקשורת מתמקדת ברצון להשפיע ,כשחקן משמעותי ובעל
ידע ייחודי בשני תחומים עיקריים  -הרובד הטכנולוגי של פעילות האינטרנט בישראלי,
ובפרט בנושאי מערך שמות המתחם ( )DNSומחלף האינטרנט הישראלי ( ,)IIXבהם
פועל האיגוד כמנהלה של תשתית לאומית קריטית וכאוטוריטה מקצועית וברת סמכא,
הפועלת לזיהוי וניתוח של תופעות ואירועים המשפיעים על החיים הדיגיטליים בישראל
ברמת הפרט והחברה ,שימור התועלות החיוביות מהשימוש באינטרנט והתמודדות עם
תופעות שליליות העולות מכך.
בשנת  2018המשיך האיגוד בקידומה של פעילות תקשורתית ענפה בנושאים אלה,
שזכתה לחשיפה משמעותית הן במדיה המשודרת (טלויזיה ורדיו) והן בעיתונות הכתובה,
המודפסת והדיגיטלית :האיגוד זכה לכ 200-אזכורים תקשורתיים במהדורות החדשותיות
והתכניות בערוצים  ,10,13,14בתכניות רדיו שונות  -גלי צה"ל ,רשת ב' ותחנות נוספות,
בעיתונות המודפסת בעיתונים יומים מרכזיים כגון ידיעות אחרונות ,הארץ ,ישראל היום
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וכד' ,בעיתונות הכלכלית  -במהדורות המודפסות והדיגיטליות  -של דה-מרקר ,גלובס
וכלכליסט ,ובאתרי חדשות ומידע דוגמת  ,YNETוואלה ומאקו ,ובעיתונות מקצועית של
מגזר הטכנולגיה כגון אנשים ומחשבים ,ובבלוגים טכנולוגיים נוספים.
חשיפה נרחבת זו ,מקבלת הדהוד מתמשך בערוצי התקשורת הפעילים של איגוד האינטרנט
ברשתות החברתיות ,ויוצרת נראות בהירה ושקופה לעמדות ,תגובות והמלצות מטעם
האיגוד לאירועים ותהליכים המשפיעים על המרחב האינטרנטי בישראל.
במהלך  ,2018כללה מעטפת הנראות הרחבה של האיגוד הפצה של כ 14-הודעות ותגובות
לעיתונות ,ששיקפו נאמנה את עמדות האיגוד ופעילותו בנושאי תשתית ,מדיניות וחברה
שונים ,וכ 50-דיוורים לאנשי הקשר וחבריו של האיגוד .עדכונים רחבים אלו סקרו מידע
הקשור לפעילות הליבה התשתיתית שמנהל האיגוד ,החלטות מדיניות וכלים מעשיים
להתנהלות חברתית ואתית ברשת .בצד אלו ,פרסם האיגוד אירועים וכנסים שנערכו
על ידו ,או על ידי ארגונים אחרים החולקים עם האיגוד רעיונות ומטרות דומים ,וקולות
קוראים לכתיבת מסמכי מדיניות ועידוד השתתפות בוועדות ופרויקטים מטעם האיגוד.
תכנים אלו ,מפורסמים בתדירות גבוהה גם בעמוד הפייסבוק ,חשבון הטוויטר והלינקדאין
הפעילים של האיגוד ומועלות באופן קבוע גם לאתר האינטרנט שלנו.

נוכחות האיגוד ברשתות חברתיות
הנתונים המספריים של העוקבים והאוהדים של האיגוד ברשתות החברתיות  -נמצאים
במגמת עלייה ,הממשיכה משנה לשנה .בעמוד הפייסבוק של האיגוד ,עלה מספר האוהדים
ב 42%-בשלוש שנים האחרונות 18,062( .אוהדים בסוף שנת  2018-מדובר בעלייה של
כ 500-אוהדים משנת  2017ועלייה של למעלה מ 5,500-אוהדים משנת  .)2015מספר
האוהדים בחשבון הטוויטר ,גדל ב 50%-בין השנים  ,2015-2018ובמהלך שנת 2018
פורסמו בו  105ציוצים שנחשפו לכ 107,700-איש .ערוץ היוטיוב שלנו סיים את שנת 2018
עם  606עוקבים חדשים והגיע לכ .3,300-סך הצפיות המצטבר בסרטונים המופיעים בו
חצה את ה.4,000,000-
במהלך  ,2018הועלו בעמוד הפייסבוק של האיגוד כ 150-פוסטים ,שזכו לכמיליון חשיפות.

מיתוג פעילויות מרכזיות של האיגוד
בשנת  ,2018הובילה מחלקת הנראות והשקיפות שני תהליכים אסטרטגיים חשובים
לשיפור ,הבהרה ,מיתוג והגברת הנראות של שתי פעילויות מרכזיות של האיגוד:
הפיכת פעילות "המרכז לאינטרנט בטוח" למרכז "נטיקה" ,כתוצאה מתהליך אסטרטגי
שבצעה מחלקת קשרי הקהילה והרגולציה של האיגוד ,אשר מפעילה פעילות זו .מרכז
"נטיקה" שם דגש על כלים והסברה להתנהלות חברתית ברשת ,ובהתאמה  -נוצרה עבורו
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גם נראות חדשה ועדכנית ,המבהירה בצורה טובה יותר את מהות פעילותו המרכזית
והערך המוסף שלו עבור הציבור.
מיזם  - )block.org.il( Blockמרכז הגנת סייבר אזרחי ליחידים ולעסקים קטנים ,המספק
ידע והכוונה לבניית קו הגנה אישי לאזרח ולעסק הקטן בכל הקשור למרחב הדיגיטלי
הפרטי כמוגן ובטוח .הפלטפורמה המדוייקת לפעילותו של מרכז הסייבר ואופן הנגשת
המידע המצוי בו לציבור ,נבנו לאחר תהליך מעמיק שהביא לידי ביטוי את הערכים והחזון
העומדים בבסיסו ,ומשתקפים גם בצורת הגשתו לציבור.

נתוני שימוש באתר ISOC.ORG.IL
במהלך  2018נספרו  203,381משתמשים באתר ,שצפו בממוצע ב 2.46-דפים בכל ביקור,
למשך זמן שהייה של  02:11דקות .סך כל הכניסות של משתמשים שנכנסו לאתר יותר
מפעם אחת הנו  305,605וסך כל הדפים הנצפים ב 2018-הנו  .751,917כ29.48%-
מהכניסות לאתר בוצעו באמצעות אמצעים ניידים.
כמו כן ,הועלו לאתר  264קטעי תוכן עדכניים מתחומים שונים של פעילות האיגוד.
בתחילת  ,2018הותאמה גם הנראות של עיצוב דף הבית ,לשיקוף והבהרת הערך הייחודי של
פעילות הליבה של איגוד האינטרנט  -הן כמי שאמון על ניהול ושמירתו של מרחב האינטרנט
הישראלי כיציב ובטוח ,והן כגוף ששם לו למטרה לשמור על עקרונות של חופש ושוויון בתוכו.
עדכון נראות זה ,הצטרף לשינויים מבניים וטקסטואלים נוספים בדף הבית ובאתר ,שנערכו
בשנת  ,2018על מנת להגביר את הבולטות והזמינות של פעילויות האיגוד העומדות לרשות
הציבור ,כמו גם קריאה ידידותית ,קלה לאיתור ונוחה להצטרפות לעדכוני האיגוד ולשורותיו.
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האיגוד ברשת ובתקשורת 2018

מיליון

חשיפות לפוסטים
בפייסבוק

18,062

לייקים בעמוד
הפייסבוק

www

14

הודעות ותגובות
לעיתונות

1

אתר חדש

150

50

פוסטים
בעמוד הפייסבוק

דיוורים

3,000

מנויים ביוטיוב

+200

פרסומים
בתקשורת
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נספח א'  -תכנון מול ביצוע איגוד
האינטרנט לשנת 2018
הכנסות ב₪-

רישום שמות מתחם

7,844,472

8,000,000

הכנסות מראש שמות מתחם
IIX
יעוץ ILDRP

-155,528

98%

725,935
25,488
10,125

10,125

750,000

-24,065

דמי חבר

50,000

34,900

-15,100

70%

השתתפות בכנסים

10,000

12,400

2,400

124%

סה"כ

-24,065 8,810,000

14,646,228

-132,615

167%

שונות והחזרי הוצאות

100%

קרנות ייעודיות
המרכז להגנת הסייבר

392,000

מסמכי מדיניות וSTS-

451,000
843,000

465,931
465,931

490,890

-367,041

57%

192,914

-258,086

43%

683,804

-625,127

52%

3,338

-36,662

8%

83,000

-

100%

שווי כסף
40,000

שווי כסף  ,Google Appsו 83,000 SF
123,000

סה"כ

1

5,992,908
25,488

שיווק שווה כסף adwords

ביאורים

תקציב
שנתי

שינויים
תקציביים

הכנסות

עודף

אחוז
ביצוע

0

441,866 9,776,000

0%

15,330,032

-757,742

2
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שכר

- 6,102,211

5,446,820

655,391

89%

שכר מנהלה שיווק ובינ"ל

1,680,170

1,509,891

170,279

90%

שכר רגולציה חברתי וציבורי

1,222,883

1,137,456

85,427

93%

שכר תשתיות

3,199,158

2,799,473

399,685

88%

תשתיות

4,510,737 2,065,461 2,667,734

222,458

95%

1,048,868 770,000
265,304 -200,000
155,724
44,530
2,278,897 1,235,000
22,656

63,798
66,108
1,806
79,337
-22,656

94%
80%
99%
97%

תקציב

שינויים
תקציביים

ביאורים

ביצוע

יתרה

אחוז
ביצוע

הוצאות ב₪-

IIX
הפצת הDNS -
מענה ממוחשב לניהול עמותה
מערכת המרשם
ILDRP

342,666
531,412
113,000
1,123,234
-

עמלות כרטיסי אשראי

-

-250,000
שיפור מענה הגנתי לאיומי סייבר 557,422
396,931 1,297,680
מדיניות ציבורית וחברתית
אינטרנט ישראלי
המרכז לאינטרנט בטוח

114,000

חברים

172,160

המרכז להגנת הסייבר האזרחי
צמצום הפער הדיגיטלי
רגולציה
קשרי חוץ וחו"ל

417,000
100,000
494,520
160,000

5,200

465,931
-46,000
-28,200

23,382

-23,382

3
4
5
6

210,372
1,059,316

97,050
635,295

68%
63%

7

5,118
42,416

82
71,584

98%
37%

8
9

142,232

29,928

83%

528,915
34,888
305,746
149,894

354,016
19,112
160,574
10,106

60%
65%
66%
94%

10
11
12

דמי חבר בארגונים בינלאומיים

125,000

112,565

12,435

90%

השתתפות בכנסים

35,000

37,329

-2,329

107%

שקיפות וניראות

428,196

46,000

347,608

126,588

73%

מיצוב האיגוד
שיווק ופרסום

135,000
164,956

80,000

209,691
128,294

5,309
36,662

98%
78%

13

תוכן שיווקי ואינפורמטיבי
מנהלה

-34,000
128,240
48,200 1,886,400

9,623
1,802,281

84,617
132,319

10%
93%

14

58,954
650,001

1,146
62,999

98%
91%

15

79,306

-2,806

104%

ביטוחים
יעוץ ושירותים מקצועיים

124,900
693,000

כח אדם

76,500

-64,800
20,000

כללי

105,000

-

92,521

12,479

88%

משרד חדש ושיפורים במושכר
ניהול העמותה

60,000
64,000

130,000

148,539
58,940

41,461
5,060

78%
92%

16

תחזוקת משרד
סה"כ הוצאות

714,020 -37,000
763,000
13,316,655 2,556,592 12,542,221

11,980
1,782,158

98%

17

2,013,376 -2,114,726 -2,766,221

64

|

דוח שנתי 2018

ביאורים לתכנון מול ביצוע שנת 2018
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

הכנסות -תשתיות ,הכנסות מראש רישום שמות מתחם :סכום זה זה הינו רכישה מוקדמת
של זכות לרישום שם מתחם במחיר הישן .בדוחות הכספיים העודך ירשם כ"הכנסות מראש"
ויועבר לשנת המס .2019
הכנסות -תשתיות :IIX ,מכיוון שמחירי התחברות למחלף האינטרנט הוזלו הפחתנו בהתאם
את צפי ההכנסות.
תשתיות :IIX ,פרוייקט החלפת מחלף האינטרנט ,תקציב הועבר משנה שעברה.
תשתיות,הפצת ה :DNS -פרוייקטים  ,DNS- Trafficוהקמת מנגנון  ANYCASTישראלי
תקציב הועבר בהחלטת וועד לשדרוג מערכת המרשם.
תשתיות ,ניהול העמותה :יתרת תשלום של מערכת ה SF-הועברה משנה שעברה
תשתיות ,מרשם :בוצע פרוייקט שדרוג תשתיות ,תקציב בסך  800אש"ח הוקדם מתקציב ,2019
שאר התקציב הועבר באישור הוועד המנהל מתקציבי :מרשם  ,DNS- Traffic ,3.0הקמת
מנגנון  ANYCASTישראלי ,מערכת ניטור לתשתיות האיגוד ,שיפור מענה הגנה בסייבר
במרחב  , ILושרותי אבטחת מידע.
תשתיות ,שיפור מענה הגנתי :תקציב פרוייקט מערכת ניטור לתשתיות האיגוד וכן יתרה
מתקציבי שיפור מענה הגנה בסייבר במרחב  ILושרותי אבטחת מידע הועברה בהחלטת וועד
לפרוייקט שדרוג תשתיות.
מדיניות ציבורית וחברתית ,אינטרנט ישראלי :לאחר החלטת הוועד שלא להמשיך ולהפעיל
את פרוייקט פיקיוויקי ,הוחלט לתקצב סכום נמוך ,ושאר הפעילות נעשת בהתנדבות.
קהילה ,המרכז לאינטרנט בטוח ,מענה לפניות :בחודשים האחרונים התווסף גם מענה לפונים
בערבית ,פעילות במגזר הערבי :מתוכננת להתחיל במהלך רבעון 4
קהילה ,המרכז להגנת הסייבר :שינויים בתקציב הם יתרה לא מנוצלת של הקרן משנה שעברה.
קהילה ,צמצום הפער הדיגיטלי :הפעילות במתכונת שהתקיימה ב 10-השנים האחרונות
הסתיימה במרץ  .2018אנו נמצאים במגעים ליצירת פעילות אחרת בשיתוף קופות חולים
ובנקים .חלק מהתקציב שלא נוצל הועבר בהחלטת וועד ל"ייעוץ אסטרטגי לדומיינים".
רגולציה ,חופש האינטרנט :בוצע מחקר השוואתי בנושא חוק הפייסבוק וחוק הפורנו ,חופש
המידע :נערך כנס חופש המידע ,מסמכי מדיניות ציבורית :נכתבו ופורסמו מסמכי מדיניות
בנושא :זכרונות דיגיטליים ,IPv6 ,אינטרנט בחברה ערבית ,סוגיות דיגיטליות :התחילה
פעילות עם  4ארגוני חברה אזרחית שתמשך גם בתחילת  .2019חלק התקציב שלא נוצל בחופש
האינטרנט הועבר בהחלטת וועד לשיפוץ המשרד.
שקיפות ונראות ,מיצוב האיגוד :בהחלטת וועד הועברו לתקציב "ייעוץ אסטרטגי לדומיינים"
חלק מהתקציב שלא נוצל ב"תכנים ועיצובים לאתר" וב"צמצום הפער הדיגיטלי"
שקיפות ונראות ,תוכן שיווקי ואסטרטגי :לא בוצעה פעילות במאגר המידע האסטרטגי,
חלק מהתקציב שלא נוצל ב"תכנים ועיצובים לאתר" הועבר בהחלטת וועד ל"ייעוץ אסטרטגי
לדומיינים".
מנהלה ,ביטוחים :חודש ביטוח עסק (חבות מעסיקים ,צד ג' ,אש וציוד אלקטרוני) בדצמבר
יחודש ביטוח דירקטורים .ביטוחי אחריות מקצועית וסייבר עשינו ל 18-חודש ,ולכן אין צורך
לחדשם השנה .התקציב שלא נוצל הועבר בהחלטת וועד לשיפוץ המשרד.
מנהלה ,שיפוץ המשרד :בהחלטת וועד הועבר תקציב מסעיפי ביטוחים ותחזוקת משרד.
מנהלה ,תחזוקת משרד :חלק התקציב שלא נוצל הועבר בהחלטת וועד לשיפוץ המשרד.
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דו"חות כספיים מאושרים של האיגוד
לשנת 2018

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2018
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2018
תוכן העניינים
עמודים
עמודים
דו"ח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה

1

מאזנים

2

דוחות על הפעילויות

3

דוח על השינויים בנכסים נטו

4

דוחות על תזרימי המזומנים

5

באורים לדוחות הכספיים

6-15
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דו"ח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
ביקרנו את המאזנים המצורפים של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן -העמותה) לימים  31בדצמבר
 2018ו 2017 -ואת הדוחות על הפעילויות והדוח על השינויים בנכסים נטו והדוח על תזרימי המזומנים לכל
אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים .דוחות כספיים אלה הנם באחריות הועד וההנהלה של
העמותה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו ב התאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג  . 1973 -על  -פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מד גמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של
כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של העמותה וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנ ו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של
העמותה לימים  31בדצמבר  2018ו 2017 -ואת תוצאות פעולותיה ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם
תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (.)Israeli GAAP

חיים וורמברנד

ירושלים
 06במאי 2019

רואה חשבון
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
מאזנים

באור

נכסים
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

4

רכוש קבוע נטו

5

פקדנות לזמן ארוך

6

3

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים שונים ויתרות זכות
נכסים נטו
שלא קיימת לגביהם הגבלה שיועדו ע"י המלכ"ר
ששימשו לרכוש קבוע
ששימשו לפעילויות

7
8

ליום  31בדצמבר
2017
2018
ש"ח
ש"ח
5,424,868
101,900
1,393,327
6,920,095
2,590,384
2,590,384
7,790,175
7,790,175
17,300,654
1,920,943
6,992,280
8,913,223
7,790,175
2,590,384
)(1,993,128
8,387,431
17,300,654

2,164,844
21,870
798,012
2,984,726
449,507
449,507
8,473,979
8,473,979
11,908,212
1,045,373
1,002,338
2,047,711
8,473,979
449,507
937,015
9,860,501
11,908,212

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
___________________ ____________________ ____________________
יו''ר הועד
חבר ועד
תאריך
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
דוחות על הפעילויות

מחזור הפעילויות
הכנסות שווי כסף

ביאור
10

פעילות תשתית
פעילות קשרי קהילה ורגולציה
הוצאות שווי כסף

11
12

הוצאות הנהלה וכלליות
גרעון נטו לפני מימון
הוצאות מימון ,נטו
גרעון לשנה

13

62

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017
2018
ש"ח
ש"ח
8,641,605
9,010,564
30,759
86,338
8,672,364
9,096,902
6,036,130
6,156,169
2,690,619
2,585,034
30,759
86,893
)(85,144
268,806
1,476,896
1,740,762
)(1,562,040) (1,471,956
70,890
1,114
)(1,632,930) (1,473,070
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
דוח על השינויים בנכסים נטו
ליום  31בדצמבר 2018
ש"ח
שקיימת לגביהם
הגבלה

שאין לגביהם הגבלה
נכסים נטו לשימוש לפעילויות
נכסים נטו
שלא יועדו
שיועד על
ששימשו
על ידי
ידי מוסדות
לרכוש
מוסדות
המלכ"ר
קבוע
המלכ"ר
יתרה ליום
01/01/2017
תוספות במהלך
השנה
גרעון נטו לשנה
סכומים שהועברו
לכיסוי הוצאות
פחת
סכומים ששמשו
לרכישת רכוש
קבוע
סכומים שהועברו
מנכסים שיועדו
ע"י הנהלת
המלכ"ר לפעילות
יתרה ליום
01/01/2018
תוספות במהלך
השנה
גרעון נטו לשנה
סכומים שהועברו
לכיסוי הוצאות
פחת
סכומים ששמשו
לרכישת רכוש
קבוע
סכומים שהועברו
מנכסים שיועדו
ע"י הנהלת
המלכ"ר לפעילות
יתרה ליום
31/12/2018

1,651,976

9,304,103

537,352

באופן זמני

באופן
קבוע

סך הכל

11,493,431

)(1,632,930
338,495

()338,495

()250,650

250,650

830,124

()830,124

937,015

8,473,979

449,507

()1,473,070

9,860,501
()1,473,070

461,350

()461,350

()2,602,227

2,602,227

683,804

()683,804

()1,993,128

7,790,175

2,590,384

63

8,387,431
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
דוח על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
גרעון לפי דוח על הפעילויות

2017

1,632,930- 1,473,070-

ההתאמות הדרושות
להלן)להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים לפעילות שוטפת 6,651,517
(נספח א')(ראה

1,048,831

5,178,447

584,099-

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

2,602,227-

250,650-

רכישת נכסים קבועים

683,804

830,124

מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות השקעה

1,918,423-

579,474

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

3,260,024

4,625-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,164,844

2,169,469

5,424,868

2,164,844

ירידה בפקדונות לזמן ארוך

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת״

נספח א'

נספח א'

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
פחת והפחתות

461,350

338,495

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

461,348

338,495

(עליה) ירידה בחייבים ויתרות חובה

675,345-

104,532

עליה בספקים ובהמחאות לפרעון

875,570

428,787

עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

5,989,944

177,017

6,190,169

710,336

6,651,517

1,048,831
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע״ר) ("האיגוד") נרשם כעמותה בחודש מרץ  1997שמספרה במרשם
העמותות הינו .58-029954-3
האיגוד משמש כסניף ( )chapterהישראלי ( )isoc-ilשל איגוד האינטרנט העולמי ( ,)ISOCופועל כמוסד
ללא כוונת רווח (כפי שפועל איגוד הגג העולמי).
העמותה הינה גוף התנדבותי ,בלתי תלוי ,הפועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית
טכנולוגית ,מחקרית ,חינוכית וחברתית .א ת פעילותו הוא מקיים ,לעיתים ,בשיתוף עם גופים נוספים
בקהילה.
העמותה מרכזת מקורות כספיים שונים למטרות שנקבעו על ידה כמתואר בביאור מספר  5להלן.
פעילות האיגוד כוללת ,בין היתר ,הקמתם ואספקתם לכלל הציבור הישראלי של מספר שירותי תשתית
מרכזיים באינטרנט הישראלי ,והם:
 . 1ניהול מרשם שמות המתחם ) (domain namesבסיומת הלאומית  : .ILהאיגוד מנהל את מרשם
שמות המתחם באינטרנט ) (domain namesברמה העליונה של  ..ILהמערכות והתשתיות
המשרתות את המרשם מתוכננות לפעול על פי קריטריונים בין-לאומיים ,המבטיחים ניהול שירות
אמין ובטוח .הרישום מ תנהל דרך מערך רשמים מקומיים ובינלאומיים שהוסמכו על ידי האיגוד,
והפועלים בהתאם לכללי הרישום שהוגדרו על ידי האיגוד החל בשנת  .1999כמרשם האחראי על
הסיומת  ,il.האיגוד מפעיל את תשתית ה) - DNS (Domain Name Systemהמקשרת בין שמות
מתחם וכתובות אינטרנט ) .(IPבאמצעות ה DNS-מוקנית לציבור יציבות תפעולית ,אבטחת מידע,
שוויון ,יתירות וגיוון .האיגוד עוסק על בסיס יומיומי במניעת התקפות ממוקדות על מערך ה .DNS
 . 2ניהול  IIXמחלף האינטרנט הישראלי ) (IIX - Israeli Internet eXchangeשהוא צומת תקשורת
מרכזית ויחידה בין כלל ספקי האינטרנט ב ישראל .המחלף נועד לנתב את כל תעבורת האינטרנט
הפנימית בישראל ,בין הספקים השונים ,בצורה יעילה ככל הניתן ,בעלויות נמוכות ותוך הורדת
חסמי כניסה לספקים חדשים .לאחר התחברות ,ספקי האינטרנט יכולים להעביר תעבורת
אינטרנט בינם לבין עצמם.
 . 3הפעלת שרת מראה :האיגוד ,כחלק מתמיכה בעקרונות של תוכנה חופשית וקוד מקור פתוח ,מספק
שירותי אחסון של אתר מראה ישראלי ) (mirror siteלתוכנות ופרוייקטים נפוצים בקוד פתוח.
בנוסף ,מקיים האיגוד שלל פעיליות של קידום מדיניות ציבורית וחברתית בהקשר של האינטרנט
בישראל ,ובין היתר מנהל את המיזמים הבאים:
 . 1ייזום וכתיבה של מסמכי מדיניות ציבורית בנושאים טכנולוגיים ,חברתיים ומשפטיים הקשורים
לאינטרנט בישראל ,וקידום יישומם אצל מקבלי ההחלטות בישראל.
 . 2הפעלת המרכז לאינטרנט בטוח בשם  NETICA (www.safe.org.il):אשר פועל בשני מישורים:
א) הדרכות להורים ,יועצים ,מדריכים ומחנכים למתן כלים יישומיים לגלישה בטוחה ותרבות
שימוש נכון ברשת של ילדים ובני נוער .פיתוח תרבות רשת הוגנת ובטוחה בקרב הדור הצעיר
בישראל.
ב) הפעלת קו פתוח לתמיכה ,לסיוע ולהכוונה לגולשים אשר נפגעו ברשת (ילדים ובוגרים) ,תוך
תמיכה וסיוע מקואליציה של ארגונים שותפים ובהם משרדי ממשלה ,עמותות תמיכה וסיוע
וגופים מסחריים
 . 3הפעלת האקדמיה לאינטרנט לצורך העשרת הידע של ציבור משתמשי האינטרנט ,תוך קידום
אוריינות דיגיטלית לקהלי יעד שונים וביניהם:
א) אוכלוסיות ייחודיות (דוברי ערבית ,עולי אתיופיה ,חברה חרדית) הלומדות להשתמש ברשת
בא ופן מושכל על ידי פיתוח מיומנויות טכנולוגיות ,תקשורתיות ויישומיות;
ב) ציבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים הלומדים על הכלים הדיגיטליים והטכנולוגיים
שמציעה הרשת למען הגברת יכולתם להשתלב בשוק תחרותי;
ג) ציבור בעל אוריינטציה טכנולוגית הנחשף לחידושים טכנולוגיים ולמג מות העדכניות בשוק.
 . 4פעולות לשמירה על חופש האינטרנט :פעילות בוועדות הכנסת השונות ומול משרדי הממשלה
לייזום או מניעה של מהלכים רגולטוריים והסדרה עצמית בתחומים הקשורים לאינטרנט במטרה
לשמור על ערכי חופש רשת האינטרנט בישראל כמרחב פתוח ,גלובלי ,שיוויוני ,בטוח ונייטרלי.
 . 5הנגשת מידע על אינטרנט ישראלי :הנגשת מידע בעל ערך ציבורי וישראלי לציבור הרחב כגון-
מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ,קידום המחקר בתחום האינטרנט ועוד.
 . 6הפעלת קו תמיכה ואתר אינטרנט ) (nagish.org.ilלסוגיות של נגישות אנשים עם מוגבלויות
לאתרי אינטרנט.
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ,באופן עקבי ,הינם כדלקמן:
א  -בסיס ההצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים .הדוחות הכספיים הנ״ל אינם מוצגים
בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר  12של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
ואינם מתואמים על פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי כאמור בגילויי הדעת של
לשכת רואי החשבון בישראל.
ב  -מבנה הדוחות הכספיים
הצגה על פי גילוי דעת מס׳  69לתקן מס? 5
העמותה מציגה את דוחותיה הכספיים על פי גילוי דעת מספר  69של לשכת רואי חשבון בישראל ועל
פי תקן מס׳  5של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הקובעים מספר כללים בנוגע להצגת הדוחות
הכספיים על ידי מלכ״רים ,כדלקמן:
 . 1הדוח על הפעילויות יכלול את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח ,לרבות סכומים
ששוחררו מהגבלה ושימשו לפעילויות.
 . 2הדוח על הפעילויות לא יכלול תרומות שהתקבלו ושהוגבלו כל עוד לא שוחררו .תרומות אלו
יוצגו בדוח על השינויים בנכסים נטו ,כתוספת לנכסים נטו שקיימת הגבלה על השימוש בהם.
 . 3נכסים נטו  -ההגבלות המוטלות על השימוש במקורות השונים שנתקבלו ,או העדר הגבלות
כאלה ,מקבלות את ביטויין בהבחנות הנעשות במסגרת קבוצת הנכסים נטו (הקבוצה
המקבילה לקבוצת ההון העצמי המקובלת בעסקים).
ג  -מזומנים ושווה מזומנים
כולל פיקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם לא עלתה על שלושה חודשים.
ד  -רכוש קבוע
הרכוש הקבוע כלול בדוחות הכספיים על בסיס העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך במידה ונצברו ובניכוי פחת ומענקי השקעה שנתקבלו.
הפחת מחושב בשיטת השווה בשיעורים שנתיים ,הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני
תקופת השימוש המשוערת בהם.
ה  -הכנסות והוצאות
בהתאם לכללי החשבונ אות המקובלים במלכרי״ם ההכנסות וההוצאות נרשמות על בסיס צבירה.
ו  -יתרות צמודות
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ,או הצמודים לו ,נכללו בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין שפורסמו
על ידי בנק ישראל ליום המאזן .הפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות נכללים בדוח רווח והפסד עם
התהוותם.
ז  -שימוש באומדנים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת הנהלת העמותה להשתמש
באומדנים והערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת
לקביעה מדויקת בעת עריכתם .אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלה,
השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור ,עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות
שנעשו לגביהם.
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר
2017

2018
באור  – 3מזומנים ושווי מזומנים

ש"ח

מזומנים בבנקים ובקופה

2,133,678

642,525

חשבונות במטבע חוץ
פקדונות שקליים

3,291,190

96,127
1,426,192

סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

5,424,868

2,164,844

ליום  31בדצמבר
2018
באור  – 4חייבים ויתרות חובה
מקדמות לספקים
הוצאות מראש
חברות כרטיסי אשראי
מוסדות
סה"כ חייבים ויתרות חובה

2017
ש"ח

422,995
898,831
71,501
1,393,327

67

4,201
315,389
421,818
56,604
798,012
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים
באור  – 5רכוש קבוע נטו

תוספות
בתקופה

ליום  1בינואר
2018

גריעות בתקופה

ליום  31בדצמבר
2018

ש"ח

הרכב:
עלות
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה"כ עלות

8,183,133
842,558
641,683
9,667,374

2,460,184
11,393
130,650
2,602,227

4,575,703
261,376
51,292
4,888,371

6,067,614
592,575
721,041
7,381,230

פחת
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה"כ פחת

7,921,318
743,324
553,225
9,217,867

382,714
22,158
56,478
461,350

4,575,703
261,376
51,292
4,888,371

3,728,329
504,106
558,411
4,790,846

עלות מופחתת
מחשבים וציוד הקפי
ריהוט וציוד
שיפורים במושכר
סה"כ עלות מופחתת

261,815
99,234
88,458
449,507

2,077,470
()10,765
74,172
2,140,877

68

2,339,285
88,469
162,630
2,590,384
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באורים לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר
2018
ביאור  - 6פקדנות לזמן ארוך
מיועד לקרן תשתיות ושירותים קריטים

ש"ח

מיועד לקרן מדיניות ציבורית
מיועד לקרן המרכז להגנת הסייבר
סה''כ פקדנות לזמן ארוך:

א.

ב.
•
•

2017

7,000,000

7,000,000

423,134
367,041

616,048
857,931

7,790,175

8,473,979

לאיגוד האינטרנט הישראלי מחויבות להחזקת תשתיות אינטרנט החיוניות לכלל המשתמשים ברשת
האינטרנט בישראל (מערך שמות המתחם ־  - Domain Namesתחת הסיומת של ישראל ומחלף האינטרנט
הישראלי ־ (. IIXהאיגוד מתנהל לטובת קהילת האינטרנט בישראל .האיגוד אינו נתמך ע״י המדינה ו/או כל
גוף אחר ולפיכך ,לדעת ההנהלה ,כנותן שרות חיוני ,הוא מחויב בהותרת רזרבות פיננסיות אשר יבטיחו את
המשך התפעול הסדיר והתקין של תשתית האינטרנט במצבים משתנים .לשם כך ,ועל סמך תחשיבי הנהלת
העמותה הוחלט לייעד רזרבות פיננסיות בהיקף  7מיליון ש״ח.
על מנת להבטיח ביצועם הספציפי של פרויקטים עליהם הוחלט ע"י הנהלת העמותה לייעד ,פנימית ,סכומים
מתאימים למטרות המצוינות להלן:
קרן המרכז להגנת הסייבר
סך  5.1מיליון להקמת מרכז להגנת הסייבר לאזרחים וע סקים קטנים לתקופה של  3שנים החל משנת .2016
קרן מדיניות ציבורית
סך  1מיליון ש״ח להקמת מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ( ) stsומסמכי מדיניות לתקופה של  3שנים החל
משנת .2016
במקביל לסכומים שיועדו כאמור ,בהחלטה פנימית ,יוחסו חלק מהפיקדונות בבנק לפיקדונות לזמן ארוך ,לרבות
סכומי הריבית שצברו הפיקדונות .כמו כן בשנת החשבון בוצעו חלק מהפרוייקטים המיועדים.
ליום  31לדצמבר
2017

2018
ש"ח

באור  - 7ספקים ונותני שירותי
בחשבונות פתוחים
בהמחאות לפרעון

1,920,943
-

1,044,393
980

סה''כ ספקים ונותני שירותים:

1,920,943

1,045,373
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים

ליום  31לדצמבר
2017

2018
ש"ח

באור  - 8זכאים שונים ויתרות זכות
עובדים ומוסדות שכר
הפרשה לחופשה

475,556

458,494

273,458

237,151

-

2,179

מוסדות ממשלתיים אחרים נטן

20,014

-

5,992,908

194,446

מקדמות מלקוחות
הוצאות לשלם

170,344

50,068

בטחונות רשמים

60,000

60,000

6,992,280

1,002,338

מקדמות מרשמים (הכנסות מראש)

סה''כ זכאים שונים ויתרות זכות:
באור  - 9התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

א .התחייבויות העמותה בשל סיום יחסי עובד  -מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים
ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין ומכוסות בחלקן על ידי תשלומים שוטפים לחברות ביטוח
בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד.
ב .הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבויות בגינם אינם
מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של העמותה.
לשנה שהסתיימה
ביום  31לדצמבר
2018
באור  – 10מחזור הפעילויות

2017
ש"ח

הכנסות מרישום שמות מתחם (*)
הכנסות מרישום ישיר (*)
הכנסות מספקי גישה IIX
הכנסות מדמי חבר ואירועים
הכנסות מפעילות שת"פ
סה''כ מחזור הפעילויות:
(*) מיון מחדש אשתקד

70

8,048,710
725,935
47,430
188,489

7,920,090
2,300
682,924
36,291
-

9,010,564

8,641,605
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה
ביום  31לדצמבר
2017
2018
ש"ח

באור  11פעילות תשתית
רישום שמות מתחם

626,712

570,552

תחזוקת שרתי DNS

478,736

550,665

נציגות בארגונים בינלאומיים

44,994

108,346

כנסים בינלאומיים
ILDRP

41,150

103,501

22,656

22,656

ניהול מחלף האינטרנט

244,583

284,918

ביטוח

49,007

50,318

שכר דירה ואחזקה

327,514

427,839

הוצאות תשתיות אחרות (*)

226,702

256,555

461,350

338,495
231,147

פחת
משפטיות

193,635

שקיפות וניראות (*)

83,751

52,677

שכר ונלוות

3,355,379

3,038,461

סה''כ פעילות תשתית:

6,156,169

6,036,130

(*) מיון מחדש אשתקד
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה
ביום  31לדצמבר
2017
2018
ש"ח

באור  - 12פעילות קשרי קהילה ורגולציה
אינטרנט בטוח NETICA

47,462

222,923

אקדמיה

13,455

206,659

מענקי מחקר

42,675

-

אינטרנט ישראלי

10,500

120,950

משפטיות

71,755

88,056

המרכז להגנת הסייבר

403,288

450,675

דמי שכירות ואחזקה

120,838

162,986

שקיפות וניראות (*)

119,645

141,199

קשרי קהילה (*)

121,801

56,627

רגולציה (*)

46,295

23,161

שת"פ לשימור חופש האינטרנט

220,000

-

פעילות קשרי קהילה ורגולציה אחרות (*)

53,806

64,851

מסמכי מדיניות ציבורית

38,893

145,690

שכר ונלוות

1,274,621

1,006,842

סה''כ פעילות קשרי קהילה ורגולציה:

2,585,034

2,690,619

(*) מיון מחדש אשתקד
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר
באורים לדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה
ביום  31לדצמבר
2017
2018
ש"ח

באור  - 13הוצאות הנהלה וכלליות
שכר ונלוות

960,056

927,688

שכר דירה ואחזקה  -משרדים

401,863

239,382

דואר ומשלוחים

4,428

4,466

שקיפות וניראות (*)

55,950

39,508

שירותים משפטיים

139,037

143,091

שרותים מקצועיים

48,192

31,137

ביטוחים

41,227

9,168

ניהול משאבי אנוש

52,157

55,953

כיבודים ,אירוח ומתנות

6,974

7,949

טלפון ואינטרנט

20,495

15,049

משרדיות והדפסות
סה''כ הוצאות הנהלה וכלליות:

10,383

3,505

1,740,762

1,476,896

(*) מיון מחדש אשתקד
באור  - 14מיסים
בהתאם לאמור בביאור מספר  , 1העמותה פועלת למטרות ציבוריות שלא לשם הפקת רווח.
בידי הנהלת העמותה חוות דעת משפטית ממומחים במיסוי ,לפיה פעילות האיגוד עומדת בכל
הקריטריונים שנקבעו בהנחיות רשות המיסים לסיווגו כמוסד ציבורי ופעילותו ,כמקובל ,אינה חייבת
במס.
איגוד הא ינטרנט נמצא בתהליך של דיון שומה מול מס הכנסה לשנים  .2013-2011במסגרת הדיון לא
הגיע האיגוד להסכמה עם פקיד השומה על שומה מוסכמת .בתאריך  28/12/2015הוציא פקיד השומה
שומה שאינה בהסכמה בסך כולל של  8,727אלפי  .₪איגוד האינטרנט הגיש השגה על השומה ,אך זו
נדחתה על ידי פקיד השומה.
ועל כך בתאריך  28/5/2017הגישה העמותה לבית המשפט המחוזי בירושלים הודעת ערעור על צווים
לשנות המס  .2013-2011בשנת  2018התקיימו הליכים מקדמיים ,ודיון מהותי ראשון נדחה.
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באור  - 15התחייבויות תלויות וצדדים קשורים
ערעור על צווים לשנות  2013-2011שהוציא לעמותה פקיד השומה  -ראה בביאור .14
האיגוד הוא ,בין היתר ,הגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם ( )Domain Namesתחת הסיומת
הלאומית של ישראל (״. IL״) .מתוקף תפקידו זה קיימים מעת לעת הליכים משפטיים שבהם האיגוד הוא
משיב/נתבע פורמאלי  .לרוב מדובר בסכסוכים הנוגעים לשמות מתחם ,כאשר צד אחד הוא המחזיק הרשום
של שם המתחם שבמחלוקת והצד שכנגד הוא הצד הטוען לזכויות בשם .ברובם המכריע של המקרים הללו,
האיגוד אינו מעורב באופן פעיל בהליך עצמו והוא מעביר את הזכויות בשם המתחם כפי שמורה לו בית
המשפט.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד.
באופן דומה ומכח תפקידו כגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם ,נמסרות לאיגוד מעת לעת הודעות
בדבר עיקול זכויותיהם של חייבים בשמות מתחם שנרשמו על שמם (לרוב מדובר בהודעות מטעם לשכות
ההוצל״פ ברחבי הארץ) .האיגוד מקפיד להשיב להודעות העיקול הללו ולהטיל את העיקולים כנדרש.
לדעת יועציה המשפטיים של העמותה ,הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד.
מעת לעת ,נשלחים לאיגוד מכתבי התראה משפטיים הנוגעים לרוב לניהול מרשם שמות המתחם .מכתבים
אלו קובלים לרוב ע כך שהאיגוד אישר את הקצאתו  /העברתו של שם מתחם זה או אחר ולעיתים מלינים
על כך שהאיגוד סרב לאשר את הקצאתו של שם מתחם מסוים .האיגוד מקפיד להשיב באופן הולם לכל
הפניות כאמור ,באמצעות יועציו המשפטיים ו/או באמצעות מנהל מרשם שמות המתחם .לדעת יועציה
המשפטיים של העמותה לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם כנגד האיגוד בהמשך למכתבים אלו.
בנוסף ,עוסק האיגוד בהכרעה במחלוקות שונות שעניינן בהקצאת שמות מתחם ורישומם -
א .הגוף הראשון הוא  . IL-DRPמוסד להכרעה בסכסוכי שמות מתחם .הכללים והנהלים הנוגעים להכרעת
סכסוכים במסגרת  , IL-DRPמהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום שמות המתחם ,אותם נדרש לאשר
כל מי שרושם שם מתחם באמצעות האיגוד או רשמיו המוסמכים .ההחלטות בהליכי  IL-DRPניתנות על
ידי משפטנים הבקיאים בתחומי הקניין הרוחני ודיני שמות המתחם;
ב .הגוף השני הוא ״הועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים״ ,בעזרת אנשי רוח ,משפט ואינטרנט נבחנים
שמות מתחם שרישומם התבקש ,כדי להכריע אם הם ניתנים לרישום לפי כללי רישום שמות המתחם
הנוהגים באיגוד .האיסורים הקבועים בכללי הרישום ולכן אינם מותרים ברישום מטבע הדברים ,דנה
ועדה זו בשמות מתחם שנויים במחלוקת.
נכון למועד עריכת הדוחות הכספים לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם נגד האיגוד בגין פעילותם
של גופים אלו.

74

82

|

דוח שנתי 2018

נספח ג'
תקציב איגוד האינטרנט לשנת 2019
הכנסות (ש"ח)
שירותי התשתית
אגרות שמות מתחם מרחב IL
מחלף האינטרנט הישראלי IIX
קהילה
דמי חבר
תרומת  googleלפעילות קהילה
קרנות הביטוח הלאומי
סה"כ הכנסות בעין
קרנות ייעודיות
המרכז להגנת הסייבר
מסמכי מדיניות וSTS-
שווי כסף ותרומות
הרשאת שימוש בadwords-
Apps, Salesforce Google
סה"כ

11,025,000
10,185,000
840,000
180,000
30,000
75,000
75,000
11,205,000
642,000
392,000
250,000
88,000
5,000
83,000
11,935,000
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הוצאות (ש"ח)
סך עלויות שכר
מנהלה ונראות
תשתיות
רגולציה וקהילה
שירותי התשתית
תפעול IIX
הפצת הDNS -
מענה ממוחשב לניהול עמותה
מערכת המרשם
פרוייקטי שדרוג ופיתוח
שיפור מענה הגנתי לאיומי סייבר
קהילה ורגולציה
צמצום הפער הדיגיטלי
רגולציה
מרכז הגנת הסייבר לאזרחים
Netica
חברים
שקיפות ונראות
השקפת פעילות האיגוד בתקשורת
השקפת פעילות האיגוד במדיה חברתית וניטור
תוכן שיווקי ואינפורמטיבי
קשרי חו"ל
חברות בארגונים בינלאומיים ()ripe, isoc ,Centr, Icann
השתתפות בכנסים בינלאומיים
מנהלה
כח אדם
ביטוחים
יעוץ ושירותים מקצועיים
כללי
ניהול העמותה
תחזוקת משרד
סה"כ הוצאות
עודף מתוכנן

6,400,500
1,619,500
3,616,000
1,165,000
2,855,500
251,667
214,167
133,000
861,667
1,195,000
200,000
636,500
11,500
93,000
392,000
40,000
100,000
198,000
100,000
87,000
11,000
155,000
120,000
35,000
1,676,300
51,500
82,500
710,000
33,500
14,800
784,000
11,921,800
13,200
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נספח ד’
פרוטוקול הדיון בוועדת הפנים ואיכות
הסביבה על הוספת האיגוד לתוספת
החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ"ח1998-
הכנסת העשרים
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 647
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי ,כ"ט בסיון התשע"ח ( 12ביוני  ,)2018שעה 11:00
סדר היום:
החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי.
נכחו:
חברי הוועדה:
יואב קיש  -היו"ר
מוזמנים:
נכחו:

אריאל חזן
אוהד משולם
נעמה בן -צבי
ניצן מרקוס
רועי הראל
ענת אסיף
יורם הכהן
לביא שיפמן
ולרי שומסקי

–
–
–
–
–
–
–
–
–

רמ"ח הערכות בסייבר למשברים ,משרד ראש הממשלה
ראש מחלקת הנחיה ,משרד ראש הממשלה
יועמ"ש ,משרד רה"מ
ר' חו' סייבר קש"ח ,המשרד לביטחון פנים
עוזר היועמ"ש ,המשרד לביטחון פנים
מח' יעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
מנכ"ל ,איגוד האינטרנט הישראלי
יו"ר ועדת התשתיות ,איגוד האינטרנט הישראלי
איגוד האינטרנט הישראלי Cio,
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ייעוץ משפטי:
איילת לוי-נחום
מנהל/ת הוועדה:
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי:
חנה כהן

החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי

היו"ר יואב קיש:
בוקר טוב ,אני מצטער על העיכוב ,אנחנו בדחיות של דיונים מהבוקר .אני פותח את הדיון
בהחלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים על איגוד האינטרנט הישראלי .כרגע אנחנו
בדיון פתוח .כולם פה נציגי משרדים או שיש פה גם נציגי ציבור?

יורם הכהן:

אני מאיגוד האינטרנט הישראלי.

היו"ר יואב קיש:

יש פה עוד חוץ ממך? כולם פה נציגי משרדים ובנוסף רק איגוד האינטרנט הישראלי.
מדובר בתוספת לצו .זה יאושר בהצבעה כאן ולא צריך את אישור המליאה.
נעמה בן צבי ,בבקשה.

נעמה בן צבי:

אני ממערך הסייבר הלאומי .אנחנו נמצאים בדיון לפי סעיף (18א) לחוק .מדובר בהוספת איגוד
האינטרנט הישראלי לתוספת החמישית ,כלומר גוף שיונחה על ידי מערך הסייבר הלאומי בהיבטי
סייבר.
פרוצדורלית ,מדובר בצו של השר לביטחון פנים אחרי אישור ,היוועצות והסכמה של ראש
הממשלה לתיקון .כמובן שנערכה גם עבודה מקדימה כפי שעושים במקרים האלה .היתה בדיקה
מקצועית של מערך הסייבר בנושא הזה ,היה דיון מקדים עם איגוד האינטרנט ,ולאחר מכן היתה
ישיבה של ועדת ההיגוי לפי החלטות הממשלה ההיסטוריות בנושא ,שהיום מנוהלות על ידי
ראש מערך הסייבר .יגאל אונא הוא ראש מערך הסייבר הנוכחי .הדיון הזה התקיים לפני מינויו.
במסגרת הוועדה התקבלה החלטה שאכן נכון להוסיף את איגוד האינטרנט כגוף לתוספת בגלל
עמידה בתבחינים רלוונטיים ,בעיקר בגלל ניהול מערכת מתחם השמות שאיגוד האינטרנט אמון
עליה.
לכן אנחנו מבקשים למעשה את אישור צו הבט"פ והוספת הגוף לתוספת.

היו"ר יואב קיש:

מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי ,בבקשה .נשמח לשמוע את התייחסותך.

יורם הכהן:

העברנו עמדה מאוד מאוד מסודרת לוועדה .האיגוד מכיר בזה שמיום הקמתו הוא מנהל תשתית
מאוד חשובה וקריטית של מדינת ישראל .אנחנו נמצאים בליבת הפעילות של האינטרנט

86

|

דוח שנתי 2018

הישראלי ולכן מבחינה מקצועית ,של הגנת סייבר ,ההחלטה הזאת היתה מקובלת עלינו לחלוטין.
ביקשנו להקפיד ,ואני חושב שקיבלנו גם את ההבטחה של המדינה ,שמכיוון שאנחנו גוף של
החברה האזרחית ואנחנו עושים פעילות שהיא פעילות שמייצגת את הציבור בכללותו ,העצמאות
שלנו לא תיפגע כתוצאה מזה שהמדינה מנחה אותנו .ההנחיה היא אך ורק בסוגיות של הגנת
הסייבר על הפעילות התשתיתית שלנו ואנחנו נמשיך לעשות את הפעילות המאוד מאוד
חשובה ,לטעמנו ,לטובת הציבור .זה מקובל ,והיה מקובל גם על הוועדה .אני חייב להגיד שגם
באינטראקציה שכבר יש לנו עם המערך אנחנו בהחלט רואים שכך זה אכן עובד.

היו"ר יואב קיש:

כלומר ,אם אני מסכם את מה שאתה אומר ,אתה רואה את ההיגיון והצורך בתוספת ואין לכם
התנגדות ,אתם תומכים ,אתם רואים שיש שיתוף פעולה עם הרשויות ואתם מרגישים שהתהליך
עובד בצורה נכונה.

יורם הכהן:
נכון.

היו"ר יואב קיש:
מישהו מגורמי הממשלה האחרים רוצה להתייחס? אם לא ,אני מצביע .היה לי גם דיון מקדים,
אני מרגיש נוח עם זה ואין לי התלבטויות .וכן שמעתי גם מה שאמר פה מנכ"ל איגוד האינטרנט
הישראלי יורם הכהן.

איילת לוי-נחום:

חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים הוא היום חוק שעוסק גם בגופים ציבוריים ,אבל גם
בגופים פרטיים ,כך שזה יוצר איזשהו מבנה מאוד ייחודי לחוק הזה .הערנו בעבר שזה יחייב
איזושהי התייחסות מסודרת .מידי פעם אנחנו מקבלים מהממשלה תשובות על כך שחוק הסייבר
אמור להגיע ולכן כדאי לפעול לקידום חוק הסייבר שאמור להסדיר גם את הנושאים האלה.
מעבר לזה ,החוק מובנה בצורה כזאת שקודם כול נעשית עבודת מטה ,זה סוג של הנחיה
וולונטרית ,והשלב שזה מגיע לוועדה הוא השלב האחרון ,כלומר התיקון של התוספת החמישית
לחוק.
האם אפשר לקבל התייחסות רק לנושא הזה של חוק הסייבר ומתי אנחנו אמורים לקבל מענה
להבדל בין הגופים הפרטיים לציבוריים?

נעמה בן צבי:

רציתי להתייחס לסיפא של דברייך לגבי תהליך מקדים .למעשה איגוד האינטרנט נמצא תחת
הנחיה בהסכמה או סיכום עם שב"כ ,שהוא היה הגורם המנחה הקודם ,החל מ .2015-פה אנחנו
מפרמלים מצב שהוא כבר קיים .זה לגבי תהליכים מוקדמים שהיו וגם תיארתי את הדיונים
בוועדה ואת השיקולים שהנחו אותה .אם רוצים לפרט קצת יותר על הסיבות ,אנחנו יכולים רק
לא כשהדיון משודר.

היו"ר יואב קיש:

לא ,אין סיבה .לא ביקשתי לפרט על הסיבה.
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רועי הראל:
משרד המשפטים ואנחנו גם מצטרפים לתהליך הזה ועובדים על סוג של רפורמה ,רביזיה ,בחוק
הסדרת הביטחון ,כדי שייתן מענה גם לגופים כאלה .כבר היום יש בתוספות לחוק גופי תקשורת
כאלה ואחרים .זה נכון שהוא התחיל בגופים ציבוריים ,אבל יש גופים שנותנים שירותים או
מגיעים לאוכלוסיות מאוד גדולות שפגיעה בהם תהווה פגיעה באוכלוסיה גדולה במדינת ישראל
ולכן ראינו לנכון להכניס אותם להנחיות של החוק כמו גופים ציבוריים אחרים .אין הבדל בין
חברות סלולר לחברת חשמל שנותנת שירות כמעט לכל אזרחי ישראל .יינתן לזה מענה ותהיה
לזה התייחסות במסגרת התיקון המרחיב לחוק הזה שעובדים עליו ממש בימים אלה .בשבוע הבא
אנחנו נשב עם משרד המשפטים על הנושא הזה וזה יבוא לידי ביטוי גם שם.

איילת לוי-נחום:

יש לזה צפי? כי יש הבדל ,אני חולקת עליך שאין הבדל בין גופים פרטיים לציבוריים.

רועי הראל:

לא אמרתי שאין הבדל .אמרתי שבנגיעה לאוכלוסיה גדולה מאוד שיכולה להיפגע מפגיעה בגוף
הזה ,אין הבדל.

היו"ר יואב קיש:
מבחינת הנזק.

רועי הראל:

מבחינת הנזק ,ולכן הם בהנחיות .אני יודע שיש הצעה לעשות שינוי מהשורש לחוק הזה ,לפשט
אותו ,גם לטובת הגופים הפרטיים שיונחו .אין לזה צפי ,אבל זה בעבודה.

היו"ר יואב קיש:

צריך להקריא את הצו? איילת ,בבקשה.

איילת לוי-נחום:

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית לחוק) ,התשע"ח–.2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף (18א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח–1998
(להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם ראש הממשלה בהיותו השר המונה ובאישורו ,ובאישור ועדת
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
 .1בתוספת החמישית לחוק ,אחרי
		
תיקון התוספת החמישית לחוק
פרט 25
יבוא:
" .26איגוד האינטרנט הישראלי".

היו"ר יואב קיש:

אני בעד ,ההצעה התקבלה .צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת החמישית
לחוק) ,התשע"ח– ,2018נתקבל.
אני מודה לכולם ,הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה .11:25
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נספח ה’
הצעת איגוד האינטרנט הישראלי לגבי
אסדרת המשק לעניין DNSSEC

 14מאי2019 ,

2017
11לכב'דצמבר
מר רפאל פרנקו
ראש אגף בכיר אסדרת השוק
לכב'
הרשות הלאומית להגנת הסייבר
פרנקו
רפאל
מר
משרד ראש הממשלה
אגף בכיר אסדרת השוק
ראששלום,
רפי
הסייבר
להגנת
נדרשת לצורך יישום פרוטוקול  DNSSECבאינטרנט בישראל
אסדרה
הרשות הלאומית הנדון:
משרד ראש הממשלה
מבוא
 . 1בהמשך לפגישה שקיימנו ביום ג'  22.11.2017ועל פי בקשתך ,מובאת להלן הצעת איגוד האינטרנט הישראלי
שלום(,להלן – האיגוד ) לתהליכי אסדרה שעל הרשות הלאומית להגנת הסייבר (להלן – הרשות) ליזום
רפי (ע"ר)
בהקשר של יישום פרוטוקול  DNSSECבתשתיות האינטרנט הישראלי.

.2

המידע המופץ
ציבורי ופרטי על
מבוססות מפתח
אלקטרונית
טכנולוגיות
DNSSEC
בישראל
באינטרנט
DNSSEC
פרוטוקול
חתימהיישום
לצורך
מממשנדרשת
אסדרה
כידוע ,הנדון:
ב .DNS-שימוש ב DNSSEC-על ידי מי שמפעיל שירותי אינטרנט לציבור (אתר  ,webשרת דוא"ל וכד')

מבואמוודא כי המידע שחוזר אל המשתמש משרת ה DNS-אליו הוא פונה מאומת ובלתי ניתן לשינוי ,עובדה
מובאת להלן הצעת איגוד
בקשתך,
ויצירתפי
 22.11.2017ועל
ביום ג'
בהמשך
1.1
מתחזים.
אתרים
חטיפת שמות מתחם
שקיימנושל
לפגישהאת הסיכון
באופן משמעותי
המקטינה
הרשות הלאומית
שעל
אסדרה
לתהליכי
האיגוד)
(להלן
(ע"ר)
הישראלי
האינטרנט
 . 3האיגוד סיים לפני מספר חודשים את מימוש  DNSSECמעל מרחב  ,.ILוערוך לאפשר לכל בעל שם מתחם
 DNSSECבתשתיות
להגנת הסייבר (להלן  -הרשות) ליזום בהקשר של יישום פרוטוקול
) (domain nameלכלול מידע חתום ומאומת במערכות המרשם ודרך מערך הרשמים הפועל מטעמו.
האינטרנט הישראלי.
יובהר ,כי מטרת מסמך זה אינה רק לוודא כי נעשה שימוש ב DNSSEC-מעל מרחב  ,.ILאלא בכל פניה

.4

תהא .מפתח ציבורי
מבוססות
אלקטרונית
חתימה
טכנולוגיות
מממש
כידוע,
2
) (TLDאשר
הסיומת העילית
בישראל ,תהא
אינטרנט
DNSSECמשתמשי
באינטרנט על ידי
2.מתחם
לשם
שמפעיל שירותי
מי
ידי
על
בDNSSEC-
שימוש
ב.DNS-
המופץ
המידע
על
ופרטי
במסמך זה נתחייחס להבטי רגולציה לגבי שלושה סוגי שחקנים במשק – בעלי שמות מתחם ( domain
אינטרנט לציבור (אתר  ,webשרת דוא"ל וכד') מוודא כי המידע שחוזר אל המשתמש

 ,)name holdersספקי גישה לאינטרנט ( ) ISPוספקי פתרונות אבטחת מידע .הטמעת הנושא בקרב שלוש
קבוצות אלה תגרום ,להערכתנו ,למימוש נכון של הפרוטוקול ברחבי האינטרנט הישראלי ,ולהעלאת רמת
הגנת הסייבר של מדינת ישראל .לבקשתך ,הכנסנו למסמך זה גם הערכת עלויות לגבי היבטי האסדרה לכל
אחת מהקבוצות.
בעלי שמ ות מתחם
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משרת ה DNS-אליו הוא פונה מאומת ובלתי ניתן לשינוי ,עובדה המקטינה באופן
משמעותי את הסיכון של חטיפת שמות מתחם ויצירת אתרים מתחזים.
3.3האיגוד סיים לפני מספר חודשים את מימוש  DNSSECמעל מרחב  ,.ILוערוך לאפשר
לכל בעל שם מתחם ( )name domainלכלול מידע חתום ומאומת במערכות המרשם
ודרך מערך הרשמים הפועל מטעמו .יובהר ,כי מטרת מסמך זה אינה רק לוודא כי נעשה
שימוש ב DNSSEC-מעל מרחב  ,.ILאלא בכל פניה לשם מתחם באינטרנט על ידי
משתמשי אינטרנט בישראל ,תהא הסיומת העילית ( )TLDאשר תהא.
4.4במסמך זה נתחייחס להבטי רגולציה לגבי שלושה סוגי שחקנים במשק  -בעלי שמות
מתחם ( ,)holders name domainספקי גישה לאינטרנט ( )ISPוספקי פתרונות
אבטחת מידע .הטמעת הנושא בקרב שלוש קבוצות אלה תגרום ,להערכתנו ,למימוש
נכון של הפרוטוקול ברחבי האינטרנט הישראלי ,ולהעלאת רמת הגנת הסייבר של מדינת
ישראל .לבקשתך ,הכנסנו למסמך זה גם הערכת עלויות לגבי היבטי האסדרה לכל אחת
מהקבוצות.
בעלי שמות מתחם
5.5הקבוצה הראשונה לגביה יש להפעיל תהליכי אסדרה היא קבוצת בעלי שמות המתחם
(להלן  -בעלי אתרים) .יש לזכור ,כי שמות מתחם אינם משמשים רק למטרות של שרתי
 ,webאלא לשלל שירותי אינטרנט כגון דוא"ל FTP ,וכד' ,בכולם יישום DNSSEC
יתרום להעלאת רמת ההגנה .ככל שמדובר בשמות מתחם תחת מרחב  ,.ILקיימים היום
כ 244,000-שמות מתחם רשומים (לא לכולם משויך אתר או שירות אינטרנט עובד).
בנוסף ,יש לזכור כי יש אתרים ישראלים שאינם מנוהלים תחת מרחב ( .ILכגון אלה
תחת  biz. ,net. ,com.וכד').
6.6בין בעלי האתרים יש קבוצה קטנה של גופים מונחים על פי חוק הסדרת הבטחון בגופים
ציבורים ,התשנ"ח( 1998-להלן  -מערכות חיוניות) .קבוצה נוספת הינה הקבוצה של בעלי
אתרים שהם בהנחיה ישירה של גופי אסדרה אחרים ,כגון משרד הבריאות ,בנק ישראלי
(הפיקוח על הבנקים) וכד' (להלן  -גופים מונחים) .הרוב המוחלט של הגופים המונחים
מנוהלים תחת שמות מתחם בסיומת  .ILאשר ליתרת בעלי האתרים (לרבות המערכות
החיוניות והגופים המונחים) ,ככל שהם אוספים מידע אישי בפעילות האינטרנט שלהם,
חל עליהם מנגנון האסדרה לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ולעניינו  -תקנות
הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז( 2017-להלן  -תקנות אבטחת מידע).
7.7מאחר ו DNSSEC-מגן בפני האפשרות להתחזות לשירות האינטרנט של המערכת
החיונית או של הגוף המונחה ,יש טעם רב בהנחיה רגולטורית שתינתן על ידי הגוף
המאסדר הרלווונטי (רשות הגנת הסייבר ,רא"ם והמאסדר המגזרי הרלוונטי) ליישם
 DNSSECעל שירותי האינטרנט של הגוף המפעיל את המערכת החיונית והגופים
המונחים.
8.8המשמעות הכספית של מימוש  DNSSECתלויה במידת העצמאות התפעולית של
שירותי האינטרנט של הגוף המונחה .על פניו ,ניתן ליישם  DNSSECבאמצעות שימוש
בכלי קוד פתוח חינמיים בלבד ,אך אנו ממליצים לרוב הארגונים להשתמש בפתרון קופסא
של אחד ה vendors-הרלוונטיים לנושא ,כגון  Secure64או  .Infobloxהערכתנו היא
כי קופסה כזו תעלה סד"ג של אלפי דולרים בודדים ,והיא ניתן להגדרה על ידי כל מומחה
תקשורת במחלקת ה IT-בארגון .על מנת לקבל הערכת מחירית טובה יותר ,אני מציע
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לפנות לעמירם ממטה הסייבר הלאומי ולאנשי ממשל זמין המבצעים בימים אלה בחינה
מכרזית של עלות פתרונות אלה עבור שירותי הממשלה .קופסאות אלה עושות תהליך
אוטומציה למימוש ה DNSSEC-בארגון ,ומונעות רבות מהתקלות שעשויות להגרם
במימוש לא נכון של  DNSSECובאי מתן תשומת לב לפעולתו השגרתית.
9.9בנוסף ,על הרשות ורא"ם להנחות את המערכות החיוניות והגופים המונחים להפעיל
בדיקת  DNSSECב resolver-שלהם .מדובר ב"הדלקה" של האופציה בתוכנת
ה ,DNS-ומשמעותה שכל פניה של הארגון החוצה (לכל שמות המתחם ,לא רק במתחם
 ).ILתאמת מידע  DNSSECשיגיע משרתי ה DNS-העולמיים .העלות של הפעלת
אופציה זו הינה אפס ,הסיכון התפעולי אף הוא מזערי ,והתועלת האבטחתית להגנה על
משתמשי האינטרנט בארגון היא גבוהה.
1010אשר לבעלי אתרים שאינם מערכות חיוניות או גופים מונחים ,דומה כי הפתרון מצוי
בתקנה  14לתקנות אבטחת מידע העוסקת באבטחת רשת .תקנה (14ג) קובעת ,לגבי
כל המאגרים ,כי למאגר מידע שניתן לגשת אליו מרחוק ,יש לעשות שימוש באמצעים
שמטרתם לזהות את המתקשר והמאמתים את הרשאתו לביצוע הפעולהDNSSEC .
מגן על פרטיות ,שכן הוא מונע ממשתמש למסור פרטים אישיים לאתר מתחזה (שימוש
נפוץ בחטיפת אתרים) ,ועל כן יש הגיון בכך שהרשות להגנת הפרטיות האמונה על
פרשנות תקנות אבטחת מידע תוכל לפרסם הבהרה בנושא .אני מציע לקבוע פגישה
שלכם עמם בהשתתפותנו כדי לקדם נושא זה .גם הנחיה לבעלי אתרים להפעיל את
בדיקת ה DNSSEC-במערכותיהם יכולה לחסות תחת תקנה  14הנ"ל.
ספקי גישה לאינטרנט
1111ספקי גישה לאינטרנט נותנים ,כחלק מהשירות הבסיסי שלהם resolving ,ללקוחותיהם.
כלומר ,חוץ מהמקרה שלקוח הקצה (המתוחכם יחסית) שינה את הגדרות הDNS-
אצלו בבית ,שרת ה DNS-אליו מופנה הלקוח הביתי הוא זה הפועל ב .ISP-על כן ,יש
לחייב את ספקי הגישה לאינטרנט להפעיל אימות  DNSSECבשרתי ה DNS-שלהם.
כאמור ,דרישה זו תגרום לכך שיתבצע אימות  DNSSECבכל שמות המתחם אליהם
פונים לקוחות ה ,ISP-בין אם במרחב  .ILובין אם במרחבים אחרים .ראוי לציין כי יש
מרחבים שאחוז גבוה מהם חתום כבר  ,DNSSECוהפעלת האימות על ידי הספקיות
מחיל את מעטפת הגנת ה DNSSEC-על כלל האוכלוסיה באופן מיידי.
1212אשר לעלויות  -הפעלת אימות  DNSSECעל ידי הספקיות אינו כרוך בעלויות ,שכן
מדובר בשינוי פשוט וקל בהגדרות שרת ה .DNS-יש טענה כי האימות צורך משאבי
חישוב של ספק הגישה לרשת ,שכן התשובות שמתקבלות באימות  DNSSECמשרתי
ה DNS-הרלוונטיים עשירות יותר וכוללת מידע חתום דיגיטלית יש לאמת אותו.
לעניין זה ראוי לזכור כי עדיין כמות שמות המתחם החתומה ב DNSSEC-היא קטנה
יחסית ,ולכן השינוי בהיקף המידע המתקבל לא יהיה גדול .מכל מקום ,התועלת בהפעלת
אימות  DNSSECעל ידי הספקיות במונחי הגנה על האוכלוסיה אל מול השינוי
בצריכת משאבי החישוב נראית מינורית ,ועובדה כי חלק מהספקיות הישראליות כבר
מאמתות ( DNSSECלדוגמא ,בזק בינלאומי) .מידע נוסף החשוב לעניין הוא שספקי
שירותי ה DNS-הגלובליים כגון  )8.8.4.4 ,8.8.8.8( googleו )9.9.9.9( Quad9-בודקים
 DNSSECמזה זמן רב.
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חברות אבטחת מידע
1313המימד השלישי של הרגולציה שעל הרשות לפעול בו הוא הכשרת כח האדם במשק
הישראלי להכיר  ,DNSSECלהגדיר ,לתפעל ולתחזק אותו .נכון להיום ,רוב מומחי
הגנת הסייבר והתקשורת אינם מכירים נושא זה לעומקו ,מאחר ולא הייתה אופציה
ליישם אותו מעל שמות מתחם במרחב ..IL
1414האיגוד ישמח לבנות מערך שיעור מסודר של הסברת הנושא ,ואף להשתתף בהכשרת כח
אדם .אך על הרשות לכלול את הנושא במסגרת הסיליבוס של מערכי ההכשרה השונים
המקודמים על ידיכם ,ובמבחני ההסמכה ודרישות הידע של מומחי הגנת סייבר.
1515לידע מתפתח זה אצל אוכלוסיית מגיני הסייבר תהא תועלת נוספת ,והיא פיתוח של
שירותי ערך מוסף בנושא  DNSSECעל ידי חברות שיראו בהכרת הנושא יתרון תחרותי.
סיכום
1616לסיכום ,מובאת להלן טבלה של התהליכים האסדרתיים הנדרשים כדי לקדם את מימוש
הגנת  DNSSECבמרחב האינטרנט הישראלי:
בעלי אתרים

קביעת חובה לממש DNSSEC
על שם המתחם כחלק מתקנות
אבטחת מידע בשת"פ עם רמו"ט

קביעת חובה לאימות  DNSSECבשרת
ה DNS-של הארגון כחלק מיישום
תקנות אבטחת מידע בשת"פ עם רמו"ט.

קביעת חובה לממש  DNSSECעל קביעת חובה לאימות DNSSEC
שם המתחם של הגוף המונחה מכח בשרת ה DNS-של הגוף המונחה מכח
גופים מונחים
סמכויות ההנחיה של הרגולטור
סמכויות ההנחיה של הרגולטור הייעודי.
הייעודי
תשתיות
חיוניות

קביעת חובה לממש  DNSSECעל קביעת חובה לאימות  DNSSECבשרת
שם המתחם של התשתית החיונית ה DNS-של התשתית החיונית מכח
מכח סמכויות ההנחיה של רא"ם/
סמכויות ההנחיה של רא"ם/רשות הגנת
רשות הגנת הסייבר
הסייבר.

ISP

קביעת חובת אימות DNSSEC
על ידי הספק במסגרת רשיון
שירותי תקשורת אינטרנט של
משרד התקשורת

חברות
אבטחת מידע

קביעת חובה להכרת DNSSEC
כחלק מתהליך ההסמכה למקצוע
בברכה,
יורם הכהן
מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
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נספח ו’
פסק הדין בבצ"א 55259-03-18
מדינת ישראל נ’ חברות בעלות רשיון
מיוחד ואח’
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נספח ז’  -עמדת האקדמיה ללשון עברית
לגבי הסיומת “יל" ל TLD-בעברית

י"ב באב תשע"ח
 24ביולי 2018
לכבוד
מר יורם הכהן
איגוד האינטרנט הישראלי

הנדון :קיצור בן שתי אותיות עבריות לשם ישראל
לאור האפשרות לקבוע שם תחום עליון במרשתת באותיות עבריות ,האקדמיה ללשון העברית
ממליצה על הקיצור יש לשם ישראל.
דרך הקיצור המקובלת בעברית למילה יחידה היא בגרש הבא לאחר האות הראשונה או האותיות
הראשונות של המילה ,כגון עמ' (עמוד) ,רח' (רחוב) ,מס' (מספר) ,טל' (טלפון) ,שד' (שדרות).
קיצור של השם ישראל (וכן של שם הייחוס ישראלי) היה נפוץ מאוד בכתבי היד העבריים והוא
נעשה בדרך הנזכרת לעיל .במאגרי מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה הקיצורים יש' וישר'
מתועדים כ־ 10,000פעמים בספרות חז"ל ,בספרות הגאונים והראשונים ,בתפילות ובכל שאר
הכתבים העבריים  -כ־ 5,000פעמים כל אחד.
צירוף האות הראשונה והאחרונה לשם קיצור מילה אינו נהוג בעברית .יוצא מן הכלל הוא
ד"ר ,קיצור למילה הלועזית 'דוקטור' שנעשה על דרך הקיצור הלועזי .קיצורי שמות מעין י-ם
(ירושלים) נהגו בנדיר בראשית המאה העשרים ,ואינם נחשבים תקניים .מכל מקום הם נכתבו
תמיד במקף בין האותיות.
גם שמות הקוד הבין־לאומיים נוטים לקיצור באמצעות האותיות הראשונות .הקיצור הבין־
לאומי בן שלוש אותיות של ישראל הוא  .ISRהקיצור בן שתי אותיות ,IL ,נקבע רק מן הטעם
המקרי שאיסלנד ( )ISואיראן( )IRהצטרפו לאו"ם לפני הקמת מדינת ישראל.
האקדמיה אינה רואה כל סיבה לקצר את השם ישראל בצירוף יל ,שאינו על דרך העברית ,אינו
מתועד בה כלל ,והוא תעתיק של קיצור לטיני שנקבע מתוך אילוץ טכני .האקדמיה ממליצה,
כאמור ,על הקיצור הפשוט והטבעי יש.
בברכה,
פרופ' משה בר-אשר
נשיא האקדמיה ללשון העברית
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נספח ח'
איגוד האינטרנט הישראלי ברשת
ובתקשורת
בשנת  ,2018המשיך איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ,להוות גוף מיוחד בזירת התקשורת
המקומית ,הפועל למען הציבור באופן לא מסחרי ,ללא שיקולים פוליטים וללא מטרות רווח.
הפעילות התקשורתית של האיגוד זכתה במהלך  2018לחשיפה משמעותית ,ומשקפת נאמנה
את עמדותיו של האיגוד ופעילותו .באמצעות חשיפה תקשורתית ענפה זו ,עולה קולו של
האיגוד לסדר היום התקשורתי ,ומוצג באופן שקוף ,תדיר ומתמשך ,ביחס לאירועים ותהליכים
המשפיעים על המרחב האינטרנטי בישראל.

להלן מדגם מפרסומי התקשורת של האיגוד ,במהלך שנת :2018
ינואר 2018
האיגוד מתנגד ליצירת צנזורה פרטית באינטרנט  -תגובת האיגוד לתביעת חברת צ'רלטון

דה-מרקר (פרינט)
גל"צ https://www.youtube.com/watch?v=000R4OID9mY&feature=youtu.be

האיגוד מדבר על ביוש עסקים קטנים ברשתות החברתיות

https://www.youtube.com/watch?v=t0VENFOiDUI&feature=youtu.be

האינטרנט בישראל תחת מתקפה? האיגוד מתייחס לפגיעה בחופש הרשת

דה-מרקר https://www.themarker.com/technation/1.5725583

הנגשת אתרים לבעלי עסקים  -האיגוד מסביר כיצד לעשות זאת נכון

וואלה https://finance.walla.co.il/item/3131006
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פברואר 2018
האיגוד משתתף בדיון בכנסת בנושא IOT

אנשים ומחשבים http://bit.ly/2BWo41A
פורטל ISREAL DEFENCE http://www.israeldefense.co.il/he/node/33134
פורטל אקטואליק http://bit.ly/2otJxqU

שבוע האינטרנט הבטוח :כיצד להגן על הילדים ברשתות החברתיות?

ערוץ https://www.youtube.com/watch?v=9a0bNBK7P6M&feature=youtu.be 10
מגזין און-לייף https://www.onlife.co.il/family/145942
 YNETפרסום פעילות ההסברה והקו החם של האיגוד https://xnet.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-5089225,00.html

מרץ 2018
האיגוד מתריע כי חסימת גישה לאתרים אינה יעילה  -תגובת האיגוד לצו פרקליטות
המדינה לחסימת אתרי זנות

דה-מרקר https://www.themarker.com/technation/1.5962767
הארץ (פרינט)

פרשת קיימברידג' אנאליטיקה ודליפת פרטי המשתמשים של פייסבוק  -האיגוד
מתייחס למשמעויות

דה מרקר https://www.themarker.com/markerweek/1.5936519
ערוץ 10
גלי צה"ל
חדשות גל"צ
כאן
רדיו 103
ידיעות אחרונות (פרינט)

 70שנות כלכלה בישראל  -אזכור הקמת איגוד האינטרנט בסקירת ציר זמן של 70
שנות כלכלה בישראל
הארץ (פרינט)

פיקיוויקי  -מאגר התמונות השיתופי של ישראל שיזם האיגוד

וואלה https://tech.walla.co.il/item/2960137

אפריל :2018
האיגוד מתריע כנגד חסימת אתרים ,לפני ביצוע מאמץ סביר לאיתור מפעיל האתר

דה מרקר https://www.themarker.com/technation/1.6015059
גלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?fbdid=1001233491

תופעת הפצת סרטונים ותמונות בטלגרם  -איך נלחמים בתופעה?

מאקו https://www.mako.co.il/nexter-internet/Article-9ff3cdf4dd08261006.htm
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מאי :2018
איגוד האינטרנט הישראלי מתווסף לתוספת החמישית של חוק הסדרת הבטחון
בגופים ציבוריים כמערכת מחשבים חיונית

אנשים ומחשבים http://www.pc.co.il/news/266253

מהלך חקיקת ה GDPR-הארופאי והשפעתה על ישראל

גלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001234306#from=iphone.app

יוני :2018
האיגוד מפיץ מסמך מדיניות בנושא פרישת  IPv6בישראל

דה-מרקר https://www.themarker.com/technation/1.6151623

יולי :2018
האיגוד משדרג את תשתית מחלף האינטרנט הישראלי ,ומדווח על שבירת שיאי שימוש
באינטרנט הישראלי בעקבות המונדיאל

וואלה https://tech.walla.co.il/item/3173139

מהירות הגלישה באינטרנט בישראל  -הנתונים וההמלצות

ערוץ https://www.youtube.com/watch?v=UQH-13S5iIA&feature=youtu.be 10
ערוץ http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1300383 13

האיגוד מצטרף לארגונים התומכים במאבק הקהילה הלהט"בית

מעריב http://www.maariv.co.il/business/tech/Article-652101
אנשים ומחשבים http://www.pc.co.il/topnews/271114
ישראל היום http://www.israelhayom.co.il/article/572773
ידיעות אחרונות (פרינט)

האיגוד פועל לקידום אמנת השיח  -לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

מעריב http://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-658251
ידיעות אחרונות (פרינט)

האיגוד מתנגד ל"חוק הפייסבוק" :עצימת עיניים לציבור ללא פתרון אמיתי לבעייה

אנשים ומחשבים https://www.pc.co.il/featured/268995
NEWS1 https://www.news1.co.il/Archive/003-D-128487-00.html

האיגוד מגיש הערותיו לתזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי

חינוכית https://vimeo.com/280135019

מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן בכנס של איגוד האינטרנט הישראלי בנושא פרישת
 IPv6בישראל
אנשים ומחשבים https://www.pc.co.il/featured/271128
ISRAEL DEFENCE https://www.israeldefense.co.il/he/node/35052
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אוגוסט 2018
גלישה בטוחה בקיץ

KAN ENG https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=46222

ספטמבר :2018
האיגוד מתייחס לפריצה לפייסבוק ולפרצות האבטחה שאפשרו דליפת פרטי משתמשים

גל"צ https://vimeo.com/user86572511/review/293151576/00a5f2b546
כאן  -רשת ב' ttps://vimeo.com/292889703

האיגוד ממשיך בהעלאת המודעות למאבק באלימות ברשת ובתופעות מסכנות חיים

ערוץ https://vimeo.com/292881369 10
קשת https://www.youtube.com/watch?v=WVCxeY47-EY&feature=youtu.be

אוקטובר :2018
אודות פעילות התשתית הטכנולוגית של האיגוד ,ועוד

פודקאסט "מדברים עננים" https://cloudtalk.co.il/episode-28-meet-the-israel-
/internet-association

יוזמה חדשה של האיגוד :קורס חובה לפרחי הוראה כחלק מהכשרתם  -התמודדות עם
בריונות רשת וכלים לקידום אינטרנט בטוח ומכבד
ישראל היום https://www.israelhayom.co.il/article/599131

דיון בכנסת בהשתתפות האיגוד :כיצד מתמודדים עם פייק-ניוז?

מאקו https://www.mako.co.il/nexter-internet/Article-5ef6d862a19b661006.htm

סקירת מחקר איגוד האינטרנט הישראלי :הפער הדיגיטלי בשימוש באינטרנט בחברה
הערבית בישראל

העין השביעית https://www.the7eye.org.il/307163

נובמבר :2018
מנכ"ל האיגוד מסביר על פרישת  IPv6בישראל ומבקש ליזום הצעת מחליטים
בממשלה בנושא  IPv6לקידום הנושא
גלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?fbdid=1001259172
NEW1 https://www.news1.co.il/Archive/001-D-407544-00.html
YEDATECH http://www.yedatech.co.il/yt/news.jhtml?value=27279

איגוד האינטרנט מתנגד להצעת החוק המבקשת לצנזר את האינטרנט כברירת מחדל
והופך לקול בולט במאבק
YNET https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5414290,00.html
דה מרקר https://www.themarker.com/news/politics/.premium-1.6694834

מחקר איגוד האינטרנט הישראלי בנושא צנזורת הרשת

איגוד האינטרנט הישראלי

|

111

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3749541,00.html

:2018 דצמבר

 מאבק איגוד האינטרנט ופעילי חופש הובילה- האינטרנט לא ייחסם כברירת מחדל
לריכוך הצעת החוק

https://tech.walla.co.il/item/3206687 וואלה
https://www.themarker.com/technation/1.6741964 דה מרקר
https://www.israelhayom.co.il/article/615391 ישראל היום
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001264406 גלובס
https://www.pc.co.il/featured/280441 אנשים ומחשבים
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3751904,00.html כלכליסט
https://www.israelhayom.co.il/article/615391 ישראל היום

שני חברי וועד חדשים בוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי

https://www.pc.co.il/featured/281573 אנשים ומחשבים
IT NEWS https://www.itnews.co.il/news/career/?p=21880
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