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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

דו"ח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה

 31לימים ) העמותה  -להלן) (ר"ע( איגוד האינטרנט הישראלי ביקרנו את המאזנים המצורפים של
ואת הדוחות על הפעילויות והדוח על השינויים בנכסים נטו והדוח על תזרימי  2018 - ו2019בדצמבר 

הועד דוחות כספיים אלה הנם באחריות  . המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
.אחריותנו היא  לחוות דעה  על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. וההנהלה של העמותה

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -על  . 1973 -ג "התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של .  בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

י ההנהלה של העמותה וכן הערכת "כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע
.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

את מצבה  הכספי ,  מכל  הבחינות  המהותיות, ל  משקפים  באופן נאות"הדוחות  הכספיים  הנ, לדעתנו
והדוח על השינויים בנכסים נטו  ואת  תוצאות  פעולותיה 2018 - ו2019 בדצמבר 31של העמותה  לימים 

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות , והדוח על תזרימי המזומנים
). Israeli GAAP(מקובלים בישראל 

 לדוחות הכספיים 16 -ו' ה1אנו מופנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
לא ניתן להעריך בשלב זה את , אשר להערכת הנהלת העמותה , בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן 

.ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בדוחות הכספיים, אם בכלל, השפעת האמור על הדוחות הכספיים

22

ירושלים

2020באפריל 

חיים וורמברנד

רואה חשבון
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

מאזנים

באור נכסים 
2019

ש"ח

2018

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

רכוש שוטף

37,0305,424,868מזומנים ושווי מזומנים

31,056101,900לקוחות

4907,7701,393,327חייבים ויתרות חובה

6,920,095 945,856

67,342,5467,790,175פקדנות מיועדים לזמן קצר

7,790,175 7,342,546

52,494,0232,590,384רכוש קבוע נטו

2,590,384 2,494,023

17,300,654

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

10,782,425
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

מאזנים

באור התחייבויות 
2019

ש"ח

2018

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

התחייבויות שוטפות

71,000,8531,920,957ספקים ונותני שירותים

81,506,7086,992,266זכאים שונים ויתרות זכות

8,913,223 2,507,561

נכסים נטו

7,342,5467,790,175שלא קיימת לגביהם  הגבלה שיועדו ע"י המלכ"ר

2,494,0232,590,384ששימשו לרכוש קבוע

(1,993,128)(1,561,705)ששימשו לפעילויות

8,387,431 8,274,864

____________________    ____________________
חבר ועד                                חבר ועד

17,300,654

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

10,782,425
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

דוחות על הפעילויות

באור

2019

ש"ח

2018

ש"ח

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום 

מחזור פעילויות

109,559,9209,010,564מחזור הפעילויות

15,39086,338הכנסות שווי כסף

9,096,902 9,575,310

עלות פעילויות

116,074,6426,156,169פעילות תשתית

121,891,8842,585,034פעילות קשרי קהילה ורגולציה

15,39086,893הוצאות שווי כסף

268,806 1,593,394הכנסות מפעליות רגילה

131,773,0991,740,762הוצאות הנהלה וכלליות

(1,471,956) (179,705) גרעון נטו לפני מימון

1,114(67,138)14הוצאות (הכנסות) מימון נטו

(1,473,070) (112,567)גרעון נטו לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר 

דוח על השינויים בנכסים נטו 

2019 בדצמבר  31ליום  

ש"ח

שלא יועדו על
ידי מוסדות

המלכ"ר

שיועדו על ידי
מוסדות
המלכ"ר

נכסים נטו
ששימשו

סך הכלבאופן זמנילרכוש קבוע באופן קבוע

שקיימת לגביהם הגבלה

נכסים נטו לשימוש לפעילויות 

שאין לגביהם הגבלה

9,860,501 449,507 01/01/2018937,0158,473,979יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה

(1,473,070) )1,473,070(גרעון נטו לשנה

)461,350( סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

461,350

2,602,227 סכומים ששמשו לרכישת רכוש
קבוע

)2,602,227(

סכומים שהועברו מנכסים שיועדו
ע"י הנהלת המלכ"ר לפעילות

683,804)683,804(

8,387,431 2,590,384 7,790,175)1,993,128(01/01/2019יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה

(112,567) )112,567(גרעון נטו לשנה

)621,490( סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

621,490

525,129 סכומים ששמשו לרכישת רכוש
קבוע

)525,129(

סכומים ששוחררו לפעילות על ידי
המוסדות

447,629)447,629(

7,342,5462,494,0238,274,864(1,561,705)31/12/2019יתרה ליום 
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 - דוח על תזרימי המזומנים  - 

 בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום 
20192018

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

112,567-1,473,070-גרעון לפי דוח על הפעילויות

ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי המזומנים

5,227,7716,651,517-)ראה להלן)('נספח א(לפעילות שוטפת 

5,340,3385,178,447-מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

525,129-2,602,227-רכישת נכסים קבועים

447,629683,804ירידה בפקדונות מיועדים

77,500-1,918,423-לפעילות השקעה) ששימשו(מזומנים נטו שנבעו 

5,417,8383,260,024-במזומנים ושווי מזומנים)  ירידה(עלייה 

5,424,8682,164,844יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

7,0305,424,868יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

'נספח א'נספח אההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת״

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
621,490461,350פחת והפחתות

621,488461,348

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

556,401-675,345ירידה בחייבים ויתרות חובה) עליה(

920,090875,570-עליה בספקים ובהמחאות לפרעון

5,485,5705,989,944-עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות

-5,849,2596,190,169

-5,227,7716,651,517
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - כללי 1באור  

-58 שמספרה במרשם העמותות הינו 1997נרשם כעמותה בחודש מרץ") האיגוד) ("ע״ר(איגוד האינטרנט הישראלי .א

029954-3.
ופועל כמוסד ללא כוונת ,  )ISOC(של איגוד האינטרנט העולמי  ׁ ׁ ׁ ׁ) isoc-il(הישראלי ) chapter(האיגוד משמש כסניף .ב

).כפי שפועל איגוד הגג העולמי(רווח 
, מחקרית, הפועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית טכנולוגית, בלתי תלוי, העמותה הינה גוף התנדבותי.ג

. נוספים בקהילה בשיתוף עם גופים, לעיתים, את פעילותו הוא מקיים. חינוכית וחברתית
. להלן5בביאור מספר  העמותה מרכזת מקורות כספיים שונים למטרות שנקבעו על ידה כמתואר.ד

הקמתם ואספקתם לכלל הציבור הישראלי של מספר שירותי תשתית מרכזיים , בין היתר, פעילות האיגוד כוללת
:והם, באינטרנט הישראלי

האיגוד מנהל את מרשם שמות המתחם :IL.בסיומת הלאומית (domain names)ניהול מרשם שמות המתחם. 1
המערכות והתשתיות המשרתות את המרשם מתוכננות לפעול .IL.ברמה העליונה של (domain names)באינטרנט

הרישום מתנהל דרך מערך רשמים מקומיים . המבטיחים ניהול שירות אמין ובטוח, לאומיים-על פי קריטריונים בין
. 1999והפועלים בהתאם לכללי הרישום שהוגדרו על ידי האיגוד החל בשנת , ובינלאומיים שהוסמכו על ידי האיגוד

המקשרת בין DNS (Domain Name System) -האיגוד מפעיל את תשתית ה,.ilכמרשם האחראי על הסיומת
, שוויון, אבטחת מידע,  מוקנית לציבור יציבות תפעוליתDNS-באמצעות ה. (IP)שמות מתחם וכתובות אינטרנט

.DNS-האיגוד עוסק על בסיס יומיומי במניעת התקפות ממוקדות על מערך ה. יתירות וגיוון

שהוא צומת תקשורת מרכזית ויחידה (IIX - Israeli Internet eXchange)מחלף האינטרנט הישראליIIXניהול. 2
בין הספקים , המחלף נועד לנתב את כל תעבורת האינטרנט הפנימית בישראל. בין כלל ספקי האינטרנט בישראל

, לאחר התחברות. בעלויות נמוכות ותוך הורדת חסמי כניסה לספקים חדשים, בצורה יעילה ככל הניתן, השונים
. ספקי האינטרנט יכולים להעביר תעבורת אינטרנט בינם לבין עצמם

מספק שירותי אחסון , כחלק מתמיכה בעקרונות של תוכנה חופשית וקוד מקור פתוח, האיגוד : הפעלת שרת מראה. 3
.  לתוכנות ופרוייקטים נפוצים בקוד פתוח(mirror site)של אתר מראה ישראלי

ובין היתר , מקיים האיגוד שלל פעיליות של קידום מדיניות ציבורית וחברתית בהקשר של האינטרנט בישראל, בנוסף
:מנהל את המיזמים הבאים

חברתיים ומשפטיים הקשורים לאינטרנט , ייזום וכתיבה של מסמכי מדיניות ציבורית בנושאים טכנולוגיים.1
.וקידום יישומם אצל מקבלי ההחלטות בישראל, בישראל

2. הפעלת המרכז לאינטרנט בטוח בשם NETICA  .www.safe.org.il::אשר פועל בשני מישורים
מדריכים ומחנכים למתן כלים יישומיים לגלישה בטוחה ותרבות שימוש נכון ברשת של , יועצים, הדרכות להורים. א

.פיתוח תרבות רשת הוגנת ובטוחה בקרב הדור הצעיר בישראל. ילדים ובני נוער

תוך תמיכה וסיוע , )ילדים ובוגרים(לסיוע ולהכוונה לגולשים אשר נפגעו ברשת , הפעלת קו פתוח לתמיכה. ב
עמותות תמיכה וסיוע וגופים מסחריים , מקואליציה של ארגונים שותפים ובהם משרדי ממשלה

תוך קידום אוריינות דיגיטלית , הפעלת האקדמיה לאינטרנט לצורך העשרת הידע של ציבור משתמשי האינטרנט. 3
: לקהלי יעד שונים וביניהם

הלומדות להשתמש ברשת באופן מושכל על ידי ) חברה חרדית, עולי אתיופיה, דוברי ערבית(אוכלוסיות ייחודיות. א
; תקשורתיות ויישומיות, פיתוח מיומנויות טכנולוגיות

ציבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים הלומדים על הכלים הדיגיטליים והטכנולוגיים שמציעה הרשת למען . ב
; הגברת יכולתם להשתלב בשוק תחרותי

. ציבור בעל אוריינטציה טכנולוגית הנחשף לחידושים טכנולוגיים ולמגמות העדכניות בשוק. ג

פעילות בוועדות הכנסת השונות ומול משרדי הממשלה לייזום או מניעה של : פעולות לשמירה על חופש האינטרנט. 4
מהלכים רגולטוריים והסדרה עצמית בתחומים הקשורים לאינטרנט במטרה לשמור על ערכי חופש רשת האינטרנט 

.בטוח ונייטרלי, שיוויוני, גלובלי, בישראל כמרחב פתוח

מאגר נתונים על  -הנגשת מידע בעל ערך ציבורי וישראלי לציבור הרחב כגון: הנגשת מידע על אינטרנט ישראלי. 5
. קידום המחקר בתחום האינטרנט ועוד, האינטרנט בישראל

.לסוגיות של נגישות אנשים עם מוגבלויות לאתרי אינטרנט(nagish.org.il)הפעלת קו תמיכה ואתר אינטרנט. 6

.' וכדICANN ,ISOC ,CENTR ,IETF ,IGFייצוג משתמשי האינטרנט הישראלי בארגונים בינלאומיים כגון . 7

נרשמה ירידה קלה של הכנסות . העמותה לא הקפיאה את שירותיה, 16ראה ביאור , בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.ה
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - מדיניות חשבונאית 2באור  

הינם  ,באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים
:כדלקמן

בסיס ההצגה -א 
הדוחות הכספיים הנ״ל אינם מוצגים . הדוחות הכספיים מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים

 של המוסד הישראלי לתקינה 12בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
בחשבונאות ואינם מתואמים על פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי 

.כאמור בגילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל

מבנה הדוחות הכספיים -ב 
5 ? לתקן מס69הצגה על פי גילוי דעת מס׳ 

 של לשכת רואי חשבון 69העמותה מציגה את דוחותיה הכספיים על פי גילוי דעת מספר 
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הקובעים מספר כללים 5בישראל ועל פי תקן מס׳ 

,בנוגע להצגת הדוחות הכספיים על ידי מלכ״רים
:כדלקמן

לרבות , הדוח על הפעילויות יכלול את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח.1
.סכומים ששוחררו מהגבלה ושימשו לפעילויות

תרומות אלו . הדוח על הפעילויות לא יכלול תרומות שהתקבלו ושהוגבלו כל עוד לא שוחררו.2
.כתוספת לנכסים נטו שקיימת הגבלה על השימוש בהם, יוצגו בדוח על השינויים בנכסים נטו

או העדר הגבלות , ההגבלות המוטלות על השימוש במקורות השונים שנתקבלו -נכסים נטו .3
הקבוצה (מקבלות את ביטויין בהבחנות הנעשות במסגרת קבוצת הנכסים נטו , כאלה

).המקבילה לקבוצת ההון העצמי המקובלת בעסקים

מזומנים ושווה מזומנים  -ג 
.כולל פיקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם לא עלתה על שלושה חודשים

רכוש קבוע -ד 
בניכוי , הרכוש הקבוע כלול בדוחות הכספיים על בסיס העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

.הפסדים מירידת ערך במידה ונצברו ובניכוי פחת ומענקי השקעה שנתקבלו
הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני , הפחת מחושב בשיטת השווה בשיעורים שנתיים

.תקופת השימוש המשוערת בהם

הכנסות והוצאות -ה 
בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים במלכרי״ם ההכנסות וההוצאות נרשמות על בסיס 

.צבירה

יתרות צמודות -ו 
נכללו בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין , או הצמודים לו, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ

הפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות נכללים בדוח . שפורסמו על ידי בנק ישראל ליום המאזן
.רווח והפסד עם התהוותם

שימוש באומדנים -ז 
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת הנהלת העמותה 
להשתמש באומדנים והערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות 

אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי . הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם
עשויה , השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור, מיטב שיקול הדעת של ההנהלה

.להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ליום 

2018 2019

ש"ח  - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

2,133,678מזומנים בבנקים ובקופה 6,978

-חשבונות במטבע חוץ 52

3,291,190פקדונות שקליים -

5,424,868סה''כ  מזומנים ושווי מזומנים: 7,030

 לדצמבר31ליום 

2018 2019

ש"ח  - חייבים ויתרות חובה 4באור  

422,995הוצאות מראש 403,498

898,831חברות כרטיסי אשראי 387,421

71,501מוסדות 97,218

-הלוואות לעובדים 19,633

1,393,327סה''כ  חייבים ויתרות חובה: 907,770
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

  בדצמבר31ליום 
2019

גריעות
בתקופה

תוספות
בתקופה

  בינואר1ליום 
2019

ש"חהרכב :

 - רכוש קבוע נטו 5באור  

עלות

480,861מחשבים וציוד הקפי 6,067,6146,548,475

11,827ריהוט וציוד 592,575604,402

32,441שיפורים במושכר 721,041753,482

7,906,359 525,129 7,381,230 סה''כ עלות

פחת

574,046מחשבים וציוד הקפי 3,728,3294,302,375

22,011ריהוט וציוד 504,106526,117

25,433שיפורים במושכר 558,411583,844

5,412,336 621,490 4,790,846 סה''כ פחת

עלות מופחתת

)93,185(מחשבים וציוד הקפי 2,339,2852,246,100

)10,184(ריהוט וציוד 88,46978,285

7,008שיפורים במושכר 162,630169,638

2,494,023 (96,361) 2,590,384 סה''כ עלות מופחתת
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ליום 

2018 2019

ש"ח  - פקדנות מיועדים לזמן קצר 6באור  

7,000,000מיועד לקרן תשתיות ושירותים קריטים 7,082,524

423,134מיועד לקרן מדיניות ציבורית  162,272

367,041מיועד לקרן המרכז להגנת הסייבר 97,750

קרן תשתיות•

לאיגוד האינטרנט הישראלי מחויבות להחזקת תשתיות אינטרנט חיוניות לכלל המשתמשים ברשת 

 והפצת מידע IL.תחת הסיומת של ישראל , Domain Names, מערך שמות המתחם(האינטרנט בישראל 

או כל גוף /האיגוד אינו נתמך ע״י המדינה ו). IIXומחלף האינטרנט הישראלי ־ ,  על אודותיוDNS-למערך ה
הוא מחויב , לדעת ההנהלה, לפיכך כנותן שירות חיוני. אחר ומתנהל לטובת קהילת האינטרנט בישראל

באחזקת רזרבות פיננסיות אשר יבטיחו את המשך התפעול הסדיר והתקין של תשתית האינטרנט במצבים 
 מיליון 7ועל סמך תחשיבי הנהלת העמותה הוחלט לייעד רזרבות פיננסיות בהיקף של , לשם כך. משתנים

.ש״ח

, פנימית, י הנהלת העמותה לייעד"על מנת להבטיח ביצועם הספציפי של פרויקטים עליהם הוחלט ע
: סכומים מתאימים למטרות המצוינות להלן

קרן המרכז להגנת הסייבר•

2016 שנים החל משנת 3 מיליון להקמת מרכז להגנת הסייבר לאזרחים ועסקים קטנים לתקופה של 1.5סך 
.

קרן מדיניות ציבורית•

וכתיבת מסמכי מדיניות לשיפור  ) sts( מיליון ש״ח להקמת מאגר נתונים על האינטרנט בישראל 1סך 
. 2016 שנים החל משנת 3תפקוד האינטרנט בישראל לתקופה של 

, יוחסו חלק מהפיקדונות בבנק לפיקדונות לזמן ארוך, בהחלטה פנימית, במקביל לסכומים שיועדו כאמור
.כמו כן בשנת החשבון בוצעו חלק מהפרוייקטים המיועדים. לרבות סכומי הריבית שצברו הפיקדונות

7,790,175סה''כ  פקדנות מיועדים לזמן קצר: 7,342,546
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ליום 

2018 2019

ש"ח  - ספקים ונותני שירותים 7באור  

1,920,957בחשבונות פתוחים 1,000,853

1,920,957סה''כ  ספקים ונותני שירותים: 1,000,853

 לדצמבר31ליום 

2018 2019

ש"ח  - זכאים שונים ויתרות זכות 8באור  

475,556עובדים ומוסדות שכר 511,624

273,458הפרשה לחופשה 316,751

5,992,908מקדמות מרשמים (הכנסות מראש) 544,086

170,344הוצאות לשלם 54,247

80,000בטחונות רשמים 80,000

6,992,266סה''כ  זכאים שונים ויתרות זכות: 1,506,708

 -  - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד 9באור  

מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של  -התחייבויות העמותה בשל סיום יחסי עובד .א
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 

.מעביד -ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד 
הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבויות .ב

בגינם אינם מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של העמותה
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ביום 

2018 2019

ש"ח  - מחזור הפעילויות 10באור  

לשנה שהסתיימה

8,048,710הכנסות מרישום שמות מתחם  8,623,246

IIX725,935הכנסות מספקי גישה  838,603

47,430הכנסות מדמי חבר ואירועים 20,316

188,489הכנסות מפעילות שת"פ  77,755

9,010,564סה''כ  מחזור הפעילויות: 9,559,920

 לדצמבר31ביום 

2018 2019

ש"ח  - פעילות תשתית 11באור  

לשנה שהסתיימה

626,712רישום שמות מתחם 487,065

DNS478,736תחזוקת שרתי  405,484

44,994נציגות בארגונים בינלאומיים 135,424

41,150כנסים בינלאומיים 44,769

ILDRP22,656 22,656

244,583ניהול מחלף האינטרנט 218,665

49,007ביטוח 62,976

327,514שכר דירה ואחזקה  325,095

45,642אחזקת רכב 57,047

226,702הוצאות תשתיות אחרות  167,837

461,350פחת 621,490

193,635משפטיות 202,044

83,751שקיפות וניראות  55,140

3,309,737שכר ונלוות 3,268,950

6,156,169סה''כ  פעילות תשתית: 6,074,642
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ביום 

2018 2019

ש"ח  - פעילות קשרי קהילה ורגולציה 12באור  

לשנה שהסתיימה

NETICA47,462אינטרנט בטוח  18,831

13,455אקדמיה 4,563

42,675מענקי מחקר -

10,500אינטרנט ישראלי 10,000

71,755משפטיות 71,368

403,288המרכז להגנת הסייבר 209,703

120,838דמי שכירות ואחזקה  117,895

119,645שקיפות וניראות  106,476

121,801קשרי קהילה  -

46,295רגולציה  7,904

220,000שת"פ לשימור חופש האינטרנט (10,000)

53,806פעילות קשרי קהילה ורגולציה אחרות  63,499

38,893מסמכי מדיניות ציבורית 60,000

1,274,621שכר ונלוות 1,231,645

2,585,034סה''כ  פעילות קשרי קהילה ורגולציה: 1,891,884
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 לדצמבר31ביום 

2018 2019

ש"ח  - הוצאות הנהלה וכלליות 13באור  

לשנה שהסתיימה

960,056שכר ונלוות 1,114,515

307,655שכר דירה ואחזקה - משרדים 306,468

4,428דואר ומשלוחים 1,426

55,950שקיפות וניראות (*) 28,520

139,037שירותים משפטיים 94,506

48,192שרותים מקצועיים 57,973

-ייעוץ השקעות 20,956

94,208אחזקת רכב  74,078

41,227ביטוחים 13,092

52,157ניהול משאבי אנוש 41,815

6,974כיבודים 4,947

20,495טלפון ואינטרנט 6,711

10,383משרדיות והדפסות 8,092

1,740,762סה''כ  הוצאות הנהלה וכלליות: 1,773,099

 לדצמבר31ביום 

2018 2019

ש"ח  - הוצאות (הכנסות) מימון נטו 14באור  

לשנה שהסתיימה

4,941עמלות בנק 12,452

2,257עמלות כרטיסי אשראי 23,953

(5,337)הפרשי שער (57,075)

(747)הכנסה חייבת מריבית, רווח הון ודיבידנד (46,468)

1,114סה''כ  הוצאות (הכנסות) מימון נטו: (67,138)
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איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - התחייבויות תלויות וצדדים קשורים 15באור  

.14ראה בביאור  - שהוציא לעמותה פקיד השומה 2011-2013ערעור על צווים לשנות 

תחת הסיומת ) Domain Names(הגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם , בין היתר, האיגוד הוא

מתוקף תפקידו זה קיימים מעת לעת הליכים משפטיים שבהם האיגוד הוא ) .״.IL״(הלאומית של ישראל 
כאשר צד אחד הוא המחזיק , לרוב מדובר בסכסוכים הנוגעים לשמות מתחם. נתבע פורמאלי/ משיב 

הרשום של שם המתחם שבמחלוקת והצד שכנגד הוא הצד הטוען לזכויות 

 -  - אירועים לאחר תאריך המאזן 16באור  

 פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו 2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

, לרבות ישראל,מדינות רבות. )"האירוע"-להלן(ברחבי העולם COVID-19בהתפשטות נגיף הקורונה 
, כגון הגבלות על תנועות אזרחים, בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, נוקטות בצעדים משמעותיים

העמותה עוקבת באופן שוטף אחר התפתחות האירוע והנחיות .סגירת גבולות וכיוצא באלה, התכנסויות
הגורמים הרלוונטיים ותמשיך לנקוט בפעולות שונות אשר מטרתן לצמצם את הפגיעה של האירוע ככל 

. שניתן

. לא חלו ירידות מהותיות בביקושים לשירותים בתחום פעילותה של העמותה, לאחר תאריך הדיווח
על יכולתה של העמותה לגייס כספים , בין היתר, לא עלולה להשפיע לרעה, הימשכותם של אירועים אלו

.לצורך מימון פעילותיה

העמותה אינה יכולה , ולאור אי הוודאות בנוגע להמשך התפשטות נגיף הקורונה, למועד פרסום הדוח
.להעריך את היקף ההשפעה וההשלכות עליה
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