טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :
לפי סעיף 37א לחוק העמותות ,התש"ם 1980-מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות
העמותה בשנת 2019
שימו לב:
הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט; משום כך יש להימנע ממילוי
פרטים אישיים ,ובכלל זה שמות ומספרי זיהוי של יחידים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות ,מחשש לפגיעה בצנעת הפרט וכן יש
להימנע ממילוי פרטים שאין לפרסמם לפי דין.
בחברה לתועלת הציבור )חל"צ( יש לראות כל מקום בו נכתב "עמותה" כאילו נכתב "חברה" וכל מקום בו נכתב "חבר ועד" כאילו נכתב
"דירקטור"

פרטי התקשרות עם העמותה
הריני לאשר כי כתובת העמותה המעודכנת במסך זה היא כתובת העמותה

המען הרשום של העמותה
רחוב :ברקת

עיר :פתח תקווה
מיקוד4951774 :

בית:

6

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל :בית המפעיל

דרכי התקשרות אחרות עם העמותה
סלולרי 03-9700900
כתובת
דוא"ל:

טל' נוסף03-9700918 :
info@isoc.org.il

פקס03-9700901 :
אתרwww.isoc.org.il :

העמותה מסכימה לקבל דיוור מרשם העמותות באמצעות הדואר האלקטרוני במקום באמצעות המען הרשום

כתובת למשלוח דואר
עיר :פתח תקווה

ת.ד7210 :.

מיקוד ת.ד49517 : .

פעילות עיקרית
מחזור כספי
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מחזורה הכספי של העמותה לשנת הדו"ח 9,575,310

ש"ח

פעילות עיקרית
הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה הרשומות במהלך שנת הדוח ,בין אם היו כרוכות בהוצאה כספית ובין אם לא
 .1ניהול מרחב שמות המתחם ) (domain namesבסיומת הלאומית של ישראל ) (.ILברמה העליונה של האינטרנט )Top Level
 .(Domainהמערכות והתשתיות באמצעותן מנהל האיגוד את מרחב  .ILמתוכננות לפעול על פי מאפיינים מחמירים ,ופעולתה
מוגדרת "מערכת ממוחשבת חיונית" לפי חוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח .1998-רישום שמות המתחם נעשה על
ידי רשמים המוסמכים על ידי האיגוד ,ובהתאם לכללי רישום שקופים ושוויוניים .האיגוד מפרסם את המידע על מרחב  .ILלמערך ה-
) ,Domain Name System (DNSהמקשר בין שמות מתחם וכתובות אינטרנט ) .(IPבשל פעילות האיגוד ,יכול הציבור לעשות
שימוש במרחב  .ILברציפות ,בטחון ושוויון .במרחב  .ILשמונה תתי-מרחבים המוקצים למגזר העסקי ) ,(co.ilהשלישי ),(org.il
ממשלתי ) ,(gov.ilמוניציפלי ) ,(muni.ilצבאי ) ,(idf.ilאקדמיה ) ,(ac.ilספקי גישה לאינטרנט ) (net.ilותלמידים בגיל 0-18
).(k12.il
 .2ניהול מחלף האינטרנט הפנים-ישראלי ) (IIX - Israeli Internet eXchangeהמקשר בין כלל ספקי האינטרנט בישראל לצורך
שימוש במשאבי אינטרנט פנים ישראליים .המחלף מנתב תעבורת אינטרנט ממשתמש בישראל למשאב אינטרנט בישראל
העוברת בין ספקי הגישה לאינטרנט ) (ISPהשונים בצורה יעילה ,מהירה ,זולה ובטוחה ותוך הורדת חסמי כניסה לספקי גישה
חדשים .קצב החיבור יכול להגיע לעד  100ג'יגהביט/שניה לכל חיבור.
 .3הפעלת שרת המראה ) - (mirror.isoc.org.ilשירותי אחסון תוכנה חופשית וקוד פתוח באתר מראה ) (mirrorהמנגיש את
התוכנה והמידע באופן מהיר ויעיל לקהילת האינטרנט הישראלית.
 .4כתיבת מסמכי מדיניות בסוגיות שונות הקשורות לכניסת האינטרנט לשימוש החברה והכלכלה הישראלית ותמיכה בפעולה מיטבית
של האינטרנט בישראל .מסמכים אלה מניעים תהליכי דיון וגיבוש מדיניות לאומית בסוגיות טכנולוגיות ,משפטיות וכלכליות הקשורות
בשימוש באינטרנט בישראל.
 .5פעולות לקידום ושמירה על עקרונות יסוד חוקתיים באינטרנט בישראל על ידי ייצוג בכנסת ומול משרדי ממשלה של האינטרנט
הציבורי בנושא ,ופעולות לקידום אסדרה עצמית וחכמה ,הכל מתוך מטרה לשמור על ערכי חופש האינטרנט כמרחב גלובלי ,פתוח,
שיוויוני ,בטוח ונייטרלי.
 .6הפעלת מרכז הגנת סייבר לאזרחים ועסקים קטנים "בלוק" ) - (www.block.org.ilמרכז הפצת מידע וידע בנושא הגנת סייבר
לציבור הרחב ,בשפה המובנת לכל ותוך התמקדות בנושאים החשובים לאזרח ולעסק הקטן .הפעילות מתבססת על אתר אינטרנט
ייעודי ומתקדם ,ובמרכזו פורום לתמיכה באירועי הגנת סייבר המופעל על ידי קהילת הגנת הסייבר הישראלית.
 .7הפעלת מרכז "נטיקה" )) (www.netica.org.ilלשעבר :המרכז לאינטרנט בטוח  - (www.safe.org.ilהמרכז מפעיל קו פתוח
הפועל  24X7לתמיכה ,סיוע והכוונה של משתמשי אינטרנט ,ילדים ובוגרים ,שנפגעו מתופעות שונות ברשת )כגון ביוש ,תוכן פוגעני
ומיני וכד'( וכן מפעיל מערך הדרכה להורים ,יועצים ,מדריכים ומחנכים ונותן כלים יישומים לשימוש בטוח באינטרנט ,ותרבות שימוש
נכונה בו .המרכז מוביל קואליציה של ארגונים שותפים בנושא ,וביניהם משרדי ממשלה ,עמותות תמיכה וגופים מסחריים.
 .8הפעלת קו תמיכה ואתר אינטרנט ) (www.nagish.org.ilלסוגיות של נגישות אנשים עם מוגבלויות לאתרי אינטרנט.
 .9הנגשת מידע על האינטרנט בישראל  -איסוף והנגשה של מידע סטטיסטי ומחקרי על אודות האינטרנט בישראל לציבור הרחב
באופן חופשי.
 .10הפעלת מרכז העשרת ידע ויכולות שימוש באינטרנט לאוכלוסיות מוחלשות ולעסקים קטנים.
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יעדים
יעדים שנתיים להגשמת מטרות העמותה הרשומות לשנה שלאחר שנת הדוח )שבכוונת העמותה לבצע לצורך מימושם( .נא ציינו אחד עד חמישה יעדים
מרכזיים לפי סדר החשיבות ולצידם את הפעולות העיקריות שבכוונת העמותה לבצע בשנת הדוח הבאה לצורך מימוש יעדיה השנתיים
יעדים מרכזיים

הפעולות העיקריות

שיפור טכנולוגי משמעותי בפעילות מרשם שמות המתחם של מרחב IL

שיפור יתירות כ"א בתפקידים הקריטיים בפעילות האיגוד .השלמת פרוייקטי
שדרוג תשתיות .השלמת פיתוח של רכיב סנכרוני ומיידי במערכות מרשם
שמות המתחם .הפעלת שירותים חדשניים כגון "נעילת מרשם" )registry
(lock

הפעלת מרחב האינטרנט הלאומי בעברית ".ישראל"

הקמה והפעלה של מרחב שמות מתחם בעברית לפי מנגנון IDN
 Internationalized Domain Namesבסיומת .ישראל כרמה העליונה
בעברית באינטרנט

שיפור סטטיסטיקת אינטרנט ישראלית

מיצוי מידע סטטיסטי ממערכות איגוד האינטרנט הישראלי .הנעת משרדי
ממשלה שונים לטיוב המידע הסטטיסטי הנאסף על ידם בנושא אינטרנט
בישראל .יצירת פרוייקטים לאיסוף מידע סטטיסטי על אודות השימוש
באינטרנט מציבור משתמשי האינטרנט בישראל.

קידום מודעות לסוגיות של שימוש נבון ונכון באינטרנט בחברה הערבית

הכנת תכנים בערבית בסוגיות של שימוש נבון ונכון באינטרנט הכשרת צוותי
מתנדבים להעברת הנושא בחברה הערבית בישראל שדרוג אתר האינטרנט
בערבית של האיגוד

הטעמת תרבות ארגונית של מצויינות

קידום ידע והכשרת עובדים בתחומי הידע שלהם יצירת מנגנון המתמרץ
הצטיינות בעבודה השתתפות רציפה בפעילויות של ארגון רשמי שמות
המתחם האירופי  CENTRשיפור מתודת הניהול הכספי של האיגוד

מאפיינים
תחומי פעילות
יש לסמן את תחום הפעילות העיקרי של העמותה בשנת הדוח ,ולצדו לציין במקום המיועד לכך תת תחום ,ניתן לסמן עד שני תחומי פעילות עיקריים ,לפי סדר
החשיבות; יש לסמן אך ורק תחומי פעילות שבהם עסקה העמותה בפועל בשנת הדוח.
תחום עיסוק עיקרי

תת תחום עיסוק

מחקר ,מדע וטכנולוגיה

אחר  -מחקר ,מדע וטכנולוגיה

ארגוני סנגור ,שינוי חברתי ופוליטי

ארגוני גג ותשתית בחברה האזרחית

אזורי הפעילות
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יש לסמן אזור אחד או יותר בו פעלה העמותה בשנת הדוח מבין הרשימה המפורטת להלן;
אזור

אזור פעילות

עיר

תאור אזור פעילות

ארצי

קהל יעד
יש לבחור מתוך הרשימה קהלי יעד של העמותה בשנת הדוח )ניתן לבחור יותר מקהל יעד אחד(
 .1אוכלוסייה ארצית
 .2הציבור הרחב

מתן שרותים על ידי עמותה
יש לבחור מתוך הרשימה את הדרכים שבהם ניתן השירות או הסיוע .בנוסף יש לציין האם השירות ניתן בתשלום.
אופן מתן השירות ע"י העמותה

בתשלום

בתשלום סמלי

ללא תשלום

ייצוג ,ייעוץ ומתן מידע

לא

לא

כן

מתן שירותים

כן

לא

לא

זכויות שימוש בנכסים

כן

לא

לא

מימון מחקר או ביצוע מחקר

לא

לא

כן

זכות במקרקעין
האם לעמותה זכות שימוש במקרקעין שנתן לה גוף ציבורי  ,ובכלל זה רשות מקומית ורשות מקרקעי ישראל )בשנת הדוח ובשנים קודמות(?
כן

לא

עסקאות ורכישות
העברת כספים ונכסים שלא בתמורה
האם העמותה העבירה בשנת הדוח ,ללא תמורה ושלא במהלך העסקים הרגיל
לא
כן

כספים ונכסים )שאינם נכסי מקרקעין(?

פעילות לא שגרתית ,לדוגמה :עמותה העוסקת בניהול בית ספר תרמה ציוד לגוף אחר.

עסקאות במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות במקרקעין בשנת הדוח?
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לא

כן

עסקאות שלא במקרקעין
האם העמותה ביצעה עיסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדוח?
בכלל זה יש להתייחס להלוואות ולהתקשרויות לקניית שירותים או למכירתם
לא

כן

"צד קשור" – כל אחד מאלה (1) :חבר העמותה; ) (2נושא משרה בעמותה; ) (3עובד העמותה; ) (4תורם שתרם באחת משלוש השנים האחרונות
לעמותה סכום העולה על  20%מהמחזור שלה באותה שנה; ) (5בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (6) ;(4תאגיד שמי
מהמפורטים בפסקאות משנה ) (1עד ) (5מחזיק ב 25%-לפחות מזכויות ההצבעה ,שיש לו זכות למנות נושא שרה בו או שהוא משמש נושא משרה בו או מכהן
בו בתפקיד מקביל לנושא משרה;
לעניין מכירת שירותים ,אין צורך לפרט עסקאות עם צד קשור אם השירות ניתן לאותו צד קשור כאחד מציבור הזכאים להנות משירותי העמותה לפי מטרותיה

ארועים
ארועים חריגים
האם היו אירועים חריגים או מהותיים בשנת הדוח או לאחר שנת הדוח ועד אישור הדוח באסיפה הכללית?
לא
כן
לדוגמא :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות המנהל הכללי או נושא משרה אחר ,שינוי משמעותי בקהל היעד של העמותה או באזור הפעילות
שלה ,פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה בקשר עם ביצוע תפקידו בעמותה ,הגשת כתב אישום נגד העמותה או נגד מי מנושאי
המשרה בה בקשר עם תפקידו בעמותה ,גילוי של מעילה בעמותה ,קליטת פעילות משמעותית מעמותה או חל"צ אחרת וכיוצא באלה.

תיקון ליקויים
האם היתה בשנת הדוח דרישה לתיקון ליקויים ע"י גוף ציבורי?
לא
כן
משרד ממשלתי ,רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת לפי דין

מועסקים
מספר המועסקים בשכר בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 23

מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 0

מספר החברים בעמותה בשנת הדוח )נכון לסוף שנת הדוח( 225
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מלגות לגורמים קשורים
האם העמותה חילקה מלגות בשנת הדוח לנושאי משרה בעמותה ,לעובדי העמותה או לקרוביהם?
לא
כן
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה

גמול והחזר הוצאות
האם העמותה שילמה במהלך שנת הדוח שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,למנהל הכללי )אם לא נכלל בחמשת מקבלי השכר הגבוה של העמותה( ,לחברי
הועד ולחברי ועדת הביקורת והגוף המבקר?
כן

לא

נא לפרט שכר ,גמול והחזר הוצאות ,לפי הענין ,ששולמו במצטבר בשנת הדוח ,למנהל הכללי ,לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

שכר מגורם חיצוני
האם יש נושאי משרה או עובדים בעמותה שגורם חיצוני לעמותה משלם את שכרם בעד ביצוע תפקידם בעמותה ,כולו או חלקו?
כן

לא

קרובי משפחה
האם מכהנים או מועסקים בעמותה קרובי משפחה של נושאי משרה בעמותה?
לא
כן
הערה :אם מדובר בקרוב של נושא משרה שהוא נושא משרה בעצמו ,די לציינו פעם אחת.
"קרוב" -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא וכן צאצא ,אח ,אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה
"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי

תאגידים קשורים
שליטה בתאגידים
האם יש תאגידים שהעמותה שולטת בהם ,חברה בהם ,מחזיקה ב 5%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או שהיא בעלת זכות למנות נושא משרה
בהם?
כן
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לא

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

"נושא משרה"  -חבר ועד ,חבר ועדת ביקורת או הגוף המבקר לפי העניין ,המנהל הכללי של העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי

תרומות
רשימת תורמים
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומה מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על  ,₪ 100,000או תרומה שנתית מיחיד  /תאגיד בסכום מצטבר העולה על
 ₪ 50,000המהווה לפחות  20%מהמחזור הכספי של העמותה?
כן

לא

לעניין זה יראו כתורם אחד (1) :יחיד ובני ביתו הסמוכים על שולחנו; ) (2תאגיד ובעל שליטה בו וכן תאגיד אחר המצוי בשליטת התאגיד או בשליטת בעל
השליטה.

גיוס תרומות
האם העמותה גייסה תרומות בשנת הדוח באמצעות מי שאינם עובדי העמותה?
כן

לא

תרומה מישות מדינית זרה
האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות בסכום מצטבר העולה על ?₪ 20,000
כן

לא

מדינה זרה או גוף ממשלתי שקשור למדינה זרה )סעיף 36א)א() (1לחוק העמותות(

בעלי תפקידים
חברי ועד
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טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .1קרין נהון
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר:

רמת-גן

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי12/01/2016 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה10/01/2017 :

 .2יעקב קובי סלע
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :באר שבע

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

פקס:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי28/12/2017 :
מוסמך לדווח
תאריך מינוי כמורשה חתימה09/01/2018 :

8/19

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .3אברהם נגאר
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :גבעתיים

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי28/12/2017 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

 .4ארוד בליסה
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :רחובות

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

בית:

פקס:
arodba@isoc.org.il

תאריך תחילת תוקף המינוי26/12/2018 :
מוסמך לדווח

9/19

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .5רועי בסר
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :רעננה

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי26/12/2018 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה14/01/2020 :

 .6רם מלאכי
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :רמת השרון

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

פקס:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי24/12/2019 :
מוסמך לדווח

10/19

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .7קרן לסלי אלבורג רמון
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר:

רחובות

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כניסה:

בית:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי24/12/2019 :
מוסמך לדווח

תקופת הכהונה שקדמה למינוי )בשנים(0 :
מורשה חתימה

רואה חשבון מבקר
רואה חשבון לביקורת על הדוחות הכספיים של שנת הדוח

 .1חיים וורמברנד רואה חשבון
מספר זיהוי514723964 :

סוג זיהוי :חברה

סטטוס תאגיד:

פעילה

פרטי כתובת
עיר :ירושלים
מיקוד9777518 :
טלפון052-2867445 :

רחוב :הרטום

בית:

19

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל :וורמברנד חיים
טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

פקס:
אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי10/06/2014 :
מוסמך לדווח
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מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

נציג תאגיד
סוג זיהוי

אזרח ישראלי

שם

חיים וורמברנד

מספר זיהוי מספר זיהוי:
כתובת ירושלים אלרואי דוד 5

חברי ועדת ביקורת /גוף מבקר
 .1מנחם צמח
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :כפר סבא
מיקוד4443035 :
טלפון054-3140000 :
כתובת
דוא"ל:

רחוב :דוד המלך

בית:

19

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:
פקס:

טל' נוסף:
menicpa@gmail.com

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי10/06/2014 :
מוסמך לדווח

מורשה חתימה

בעלי תפקידים אחרים
מנכ"ל ובעלי תפקידים הכפופים אליו ישירות ומבקר פנימי.
עו"ד או רו"ח נוספים שהעמותה מעוניינת למנות כמוסמך לדווח
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טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .1יורם הכהן  -מנכ"ל
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :בנימינה

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

פקס:

כתובת
דוא"ל:

אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי22/07/2015 :
מוסמך לדווח

כניסה:

דירה:

קומה:

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה
דרך המינוי כמורשה חתימה:

תאריך מינוי כמורשה חתימה24/10/2017 :

 .2מור רוזנר  -מזכירת העמותה
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :ראש העין

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

13/19

פקס:
אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי28/05/2017 :
מוסמך לדווח

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .3מי-טל טובה גרייבר שורץ  -סמנכ"ל
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :ראשון לציון

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי22/07/2015 :
מוסמך לדווח

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

 .4נהורא דגן-הס  -מנהלת שיווק ותוכן
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר:

קדימה-צורן

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

14/19

פקס:
אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/05/2014 :
מוסמך לדווח

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .5אורטל מאלדונאדו  -מנהלת המרשם
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר :פתח תקווה

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/10/2015 :
מוסמך לדווח

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

 .6גלי אמיר  -מנהל כספים/גזבר
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר:

כפר-חב"ד

רחוב:

מיקוד:

אצל:

טלפון:

טל' נוסף:

כתובת
דוא"ל:

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

תאריך מינוי כמורשה חתימה24/10/2017 :
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פקס:
אתר:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/04/2017 :
מוסמך לדווח

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

דרך המינוי כמורשה חתימה:

טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
שם העמותה :איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(  ,מספר עמותה580299543 :

 .7ולרי שומסקי  -סמנכ"ל
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי:

פרטי כתובת
עיר:

רחוב:

מיקוד:

בית:

כניסה:

דירה:

קומה:

אצל:

פתח תקוה

טלפון:

פקס:

טל' נוסף:

אתר:

כתובת
דוא"ל:

תאריך תחילת תוקף המינוי01/04/2017 :
מוסמך לדווח

תאריך סיום כהונה \
הסרה:

מורשה חתימה

מורשי חתימה נוספים
מורשי חתימה שאינם חברי ועד או בעלי תפקיד אחרים
)מורשי החתימה הללו יסומנו כמורשי חתימה בקטגוריה המתאימה להם(
לא הוזן בטופס

הרכב החתימות הנדרש בכדי לחייב את העמותה
חתימתם של שניים ממורשי החתימה שפורטו לעיל בצירוף חותמת העמותה
הרכב חתימות אחר
כמפורט להלן:

עד  5,000ש"ח חתימת מנהלת הכספים +מורשה חתימה נוסף ,עד  25,000ש"ח חתימת מנכ"ל +מורשה חתימה
חבר וועד ,חתימתם של שניים מחברי הוועד בכל סכום .לכל הסכומים בצירוף חותמת העמותה.

לדוגמא :אם ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או אם נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים ,או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות

חמשת מקבלי שכר
האם העמותה מעסיקה עובדים בשכר?
כן

לא

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה
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טיוטה

טיוטה
19/04/2020

דוח מילולי ל שנת 2019
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יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ,לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו
לאחר בשל העסקתם

יורם הכהן

.1
מספר זיהוי

היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 427,438

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד מנכ"ל
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 150,044
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום תשלומים סוציאליים ,קרן השתלמות ושווי רכב
.2
מספר זיהוי
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 367,689

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד סמנכ"ל
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 80,388
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום תשלומים סוציאליים וקרן השתלמות
.3
מספר זיהוי
היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 316,128

סוג זיהוי אזרח ישראלי
תפקיד אחר

תאור התפקיד מהנדס מערכת

מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 65,387
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום תשלומים סוציאליים וקרן השתלמות
.4
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מספר זיהוי

סוג זיהוי אזרח ישראלי

היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 258,324

תפקיד סמנכ"ל
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 56,436
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום תשלומים סוציאליים וקרן השתלמות
.5
מספר זיהוי

סוג זיהוי אזרח ישראלי

היקף משרה באחוזים 100
שכר ברוטו שנתי בש"ח 297,940

תאור התפקיד מהנדס מערכת

תפקיד אחר
מספר חודשי העסקה בשנת הדו"ח 12

תשלומים אחרים
והתחיבויות לתשלום 112,315
)סכום(
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום תשלומים סוציאליים ,קרן השתלמות ושווי רכב
ככל שהוא פחות מ12 -
בכלל זה הלוואות ,סכומי כסף או שווי כסף ,הפרשות סוציאליות ,תנאי פרישה וכל הטבה אחרת )פירוט מילולי וכמותי(

נתונים כספיים
מחזור הפעילות )הכנסות( בש"ח
הקצבות והשתתפויות
מהמדינה 77,755

מרשויות 0
מקומיות

מאחרים 0

סה"כ77,755 :

הכנסות מפעילות לקידום מטרות העמותה )מתן שירותים או מכירות(
למדינה 37,772

לרשויות 0
מקומיות

לאחרים 9,424,077

סה"כ9,461,849 :

תרומות
בארץ 0
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הכנסות אחרות
מדמי חבר 20,316

ממקור 58,230
אחר

סה"כ78,546 :

מימון ,השכרה ,פרסום וכיוצא באלה
סה"כ מחזור הפעילות )הכנסות(
בש"ח:

9,618,150

הוצאות בש"ח
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות שכר ונלוות 1,114,515

יתר הוצאות הנהלה 658,584
וכלליות

סה"כ1,773,099 :

הוצאות אחרות
הוצאות אחרות 7,966,526

סה"כ7,966,526 :
סה"כ הוצאות העמותה בש"ח:

עודף או גרעון שנתי )סה"כ מחזור הפעילות פחות סה"כ הוצאות העמותה( בש"ח:

9,739,625

-121,475

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם העמותות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום
 19/04/2020ע"י יורם הכהן באמצעות כרטיס חכם  /הזדהות ממשלתית.
אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.
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