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טיוטא 

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

דו"ח רואי החשבון המבקרים לחברי העמותה13

 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  2019 - ו2020בדצמבר 

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 2019 - ו2020 בדצמבר 31של העמותה  לימים 

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

26

ירושלים

2021במאי 

חיים וורמברנד

רואה חשבון
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

מאזנים

באור נכסים 
2020

ש"ח

2019

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

רכוש שוטף

33,143,1167,030מזומנים ושווי מזומנים

18,27131,056לקוחות

4814,059907,770חייבים ויתרות חובה

945,856 3,975,446

57,163,7567,342,546פקדנות מיועדים לזמן קצר

7,342,546 7,163,756

62,397,0112,494,023רכוש קבוע נטו

2,494,023 2,397,011

10,782,425

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

13,536,213
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

מאזנים

באור התחייבויות 
2020

ש"ח

2019

ש"ח

 בדצמבר31ליום 

התחייבויות שוטפות

7735,1321,000,853ספקים ונותני שירותים

84,125,8781,506,708זכאים שונים ויתרות זכות

2,507,561 4,861,010

-91,781,736הכנסות מראש לזמן ארוך

- 1,781,736

נכסים נטו

7,163,7567,342,546שלא קיימת לגביהם  הגבלה שיועדו ע"י המלכ"ר

2,397,0112,494,023ששימשו לרכוש קבוע

(1,561,705)(2,667,300)ששימשו לפעילויות

8,274,864 6,893,467

____________________    ____________________
חבר ועד                                חבר ועד

10,782,425

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

13,536,213
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

דוחות על הפעילויות

באור

2020

ש"ח

2019

ש"ח

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום 

מחזור פעילויות

119,408,2599,559,920מחזור הפעילויות

16,35315,390הכנסות שווי כסף

9,575,310 9,424,612

עלות פעילויות

127,093,0646,153,543פעילות תשתית

131,838,9191,931,098פעילות קשרי קהילה ורגולציה

16,35315,390הוצאות שווי כסף

1,475,279 476,276הכנסות מפעלות רגילה

141,897,1021,654,984הוצאות הנהלה וכלליות

(179,705) (1,420,826) גרעון נטו לפני מימון

(67,138)(39,429)15הכנסות מימון נטו

(112,567) (1,381,397)גרעון נטו לשנה

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

דוח על השינויים בנכסים נטו 

2020 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

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(

8,274,864 2,494,023 7,342,546)1,561,705(01/01/2020יתרה ליום 

תוספות במהלך השנה

(1,381,397) )1,381,397(גרעון נטו לשנה

)719,086( סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות
פחת

719,086

622,074 סכומים ששמשו לרכישת רכוש
קבוע

)622,074(

סכומים ששוחררו לפעילות על ידי
המוסדות

178,790)178,790(

7,163,7562,397,0116,893,467(2,667,300)31/12/2020יתרה ליום 
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טיוטא 

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

דוח על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום 

ש"חש"ח

20202019

פעילות שוטפת 

(112,567) (1,381,397)הפסד נקי לשנה

(5,227,495) 4,960,767התאמות לפעילות שוטפת

3,579,370(5,340,062)

פעילות השקעה 

447,629 178,790שינוי בפקדונות לזמן ארוך

(525,129) (622,074)השקעות ברכוש קבוע

(443,284)(77,500)

3,143,1167,030

(5,417,562)3,136,086עליה/(ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

7,0305,424,592יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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טיוטא 

 בדצמבר31ביום 

2019

ש"ח

2020

ש"ח

 בדצמבר31ביום 

דוח על תזרימי המזומנים 

נספח התאמות לפעילות שוטפת 

איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר 

לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה

הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

719,086621,490 פחת

719,086621,490 סה''כ הכנסות והוצ' שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 

106,496556,677 שינוי בלקוחות וחייבים
4,135,185(6,405,662) שינוי בהתחיבויות לספקים וזכאים

4,241,681(5,848,985) סה''כ שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

4,960,767(5,227,495) סה''כ התאמות לפעילות שוטפת
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - כללי 1באור  

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

.58-029954-3העמותות הינו 

 Internetשל איגוד האינטרנט העולמי ) isoc-il(הישראלי ) chapter(האיגוד משמש כסניף .ב

Society) ISOC(  , ופועל כמוסד ללא כוונת רווח)כפי שפועל איגוד הגג העולמי.(
הפועל לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית , בלתי תלוי, האיגוד הינו גוף התנדבותי.ג

 בשיתוף עם גופים, לעיתים, את פעילותו הוא מקיים. חינוכית וחברתית, מחקרית, טכנולוגית
. נוספים בקהילה

. להלן5בביאור מספר  העמותה מרכזת מקורות כספיים שונים למטרות שנקבעו על ידה כמתואר.ד
הקמתם ואספקתם לכלל הציבור הישראלי של מספר שירותי , בין היתר, פעילות האיגוד כוללת

:והם, תשתית מרכזיים באינטרנט הישראלי

האיגוד מנהל את :IL.בסיומת הלאומית (domain names)ניהול מרשם שמות המתחם. 1

מערכות ). IL.(ברמה העליונה של ישראל  (domain names)מרשם שמות המתחם באינטרנט
המבטיחים , לאומיים-התשתית המשרתות את המרשם מתוכננות לפעול על פי קריטריונים בין

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

האיגוד מפרסם מידע למערך שמות המתחם   ,ILהמדינתית כמרשם האחראי על הסיומת

 וכתובות IL המקשר בין שמות מתחם במרחב DNS (Domain Name System)-ה, העולמי

 מקנה לציבור הרחב ולמפעילי שירותי האינטרנט DNS-ה. המשמשים לפעולתם(IP)אינטרנט 
האיגוד עוסק על בסיס יומיומי במניעת . יתירות וגיוון, שימושיות, יציבות וגמישות תפעוליים

לפי חוק הסדרת " מערכת ממוחשבת חיונית"ומוגדר כ, DNS-התקפות ממוקדות על מערך ה
.1998-ח"התשנ, הבטחון בגופים ציבוריים

מתג תקשורת  -(IIX - Israeli Internet eXchange)ישראלי-מחלף האינטרנט הפניםניהול. 2
המחלף נועד לנתב תעבורת . מרכזי ויחיד במינו בין כלל ספקי הגישה לאינטרנט בישראל

תוך , בעלויות נמוכות, בצורה יעילה ככל הניתן, בין הספקים השונים, אינטרנט הפנימית בישראל
ספקי , לאחר התחברות. הורדת חסמי כניסה לספקים חדשים ועם תועלות הגנת סייבר רבות

. האינטרנט יכולים להעביר תעבורת אינטרנט פנים ישראלית בינם לבין עצמם

, כחלק מתמיכה בעקרונות של תוכנה חופשית וקוד מקור פתוח, האיגוד: הפעלת שרת מראה. 3

 לתוכנות ופרוייקטים נפוצים בקוד (mirror site)מספק שירותי אחסון של אתר מראה ישראלי
. פתוח

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

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

בין היתר כתגובה לפעילויות שלטוניות , השימוש באינטרנטחופשעללשמירהפעולות. 2
מהלכיםשלמניעהאולייזוםהממשלהמשרדיומול, השונותהכנסתבוועדות: ועסקיות

עללשמורבמטרההכל. לאינטרנטהקשוריםבתחומיםעצמיתוקידום הסדרה, רגולטוריים

נייטרלי ומעצים זכויות ,בטוח,שיוויוני, גלובלי,פתוחכמרחבבישראלהאינטרנטחופשערכי
.אזרח
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

:הפעלת מרכזי סיוע לטובת כלל הציבור בנושאים הקשורים באינטרנט. 3

לסיוע ולהכוונה לגולשים ,  קו פתוח לתמיכההמפעיל)www.netice.org.il(המרכז לקידום אינטרנט בטוח         .א
עמותות , תוך תמיכה וסיוע מקואליציה של ארגונים שותפים ובהם משרדי ממשלה, )ילדים ובוגרים(אשר נפגעו ברשת 

מדריכים ומחנכים למתן כלים יישומיים , יועצים, מועברות הדרכות להורים, בנוסף). תמיכה וסיוע וגופים מסחריים
פיתוח תרבות רשת הוגנת ובטוחה בקרב הדור הצעיר . לגלישה בטוחה ותרבות שימוש נכון ברשת של ילדים ובני נוער

.בישראל

 מנגיש מידע עדכני על הגנת סייבר Blockwww.block.org.il .((מרכז הגנת סייבר לאזרחים ועסקים קטנים        .ב
ומספק סיוע וייעוץ במקרה של , מנחה את המשתמשים לגבי יישום של כללי הגנת סייבר בסיסיים, בשפה מובנת לכל

 נמצא בקשר עם קהילת הגנת הסייבר הישראלית ומערך Block. היפגעות של אזרח או עסק קטן ממתקפת סייבר
.הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה

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

קידוםתוך,האינטרנטמשתמשיציבורשלהידעהעשרתלצורךלאינטרנטאקדמיההפעלת. 4

עולי,ערביתדוברי(ייחודיות וביניהם לאוכלוסיותשוניםיעדלקהלידיגיטליתאוריינות

.והבינונייםהקטניםהעסקיםבעליולציבור) חרדיתחברה,אתיופיה

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

, ICANN ,ISOC ,CENTRייצוג משתמשי האינטרנט הישראלי בארגונים בינלאומיים כגון . 6

IETF ,IGFוכד '.
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - מדיניות חשבונאית 2באור  

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

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

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 40בסכומים מדווחים בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
ואינם מתואמים על פי השינויים בכוח הקניה הכללי של המטבע הישראלי כאמור בגילויי הדעת של 

.לשכת רואי החשבון בישראל

מבנה הדוחות הכספיים -ב 
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 40העמותה מציגה את דוחותיה הכספיים על פי תקן מס׳ 

:כדלקמן ,הקובעים מספר כללים בנוגע להצגת הדוחות הכספיים על ידי מלכ״רים
לרבות סכומים , הדוח על הפעילויות יכלול את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בתקופת הדיווח.1

.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 המקבילה (מקבלות את ביטויין בהבחנות הנעשות במסגרת קבוצת הנכסים נטו , כאלה
).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 רווח . שפורסמו על ידי בנק ישראל ליום המאזן
.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 הכספיים אינה 

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

.מההערכות שנעשו לגביהם

:פרטים בדבר מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין.ח
            31.12.202031.12.2019

3.2153.456ב"שער החליפין דולר ארה

3.9443.878שער החליפין אירו

100.1101.81לפי מדד ידוע -) בנקודות(מדד המחירים לצרכן 
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - מזומנים ושווי מזומנים 3באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

6,978מזומנים בבנקים ובקופה 3,132,914

52חשבונות במטבע חוץ 199

-פקדונות שקליים 10,003

7,030סה''כ  מזומנים ושווי מזומנים: 3,143,116

2019 2020

ש"ח  - חייבים ויתרות חובה 4באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

403,498הוצאות מראש 378,480

387,421חברות כרטיסי אשראי 321,011

97,218מוסדות (*) 114,568

- 19,633הלוואות לעובדים

15ראה ביאור (*) 

907,770סה''כ  חייבים ויתרות חובה: 814,059
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - פקדנות מיועדים לזמן קצר 5באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

7,082,524מיועד לקרן תשתיות ושירותים קריטים 7,163,756

- 162,272מיועד לקרן מדיניות ציבורית 

- 97,750מיועד לקרן המרכז להגנת הסייבר

קרן תשתיות •

לאיגוד האינטרנט הישראלי מחויבות להחזקת תשתיות אינטרנט חיוניות לכלל המשתמשים באינטרנט 

הפצת מידע למערך שמות , IL.בסיומת של ישראל , Domain Names, מערך שמות המתחם(בישראל 

האיגוד אינו נתמך ). IIXישראלי ־ -וניהול מחלף האינטרנט הפנים, על אודותיו, DNS-ה, המתחם העולמי
לדעת , לפיכך כנותן שירות חיוני. או כל גוף אחר ומתנהל לטובת קהילת האינטרנט בישראל/ע״י המדינה ו

הוא מחויב באחזקת עתודות פיננסיות אשר יבטיחו את המשך התפעול הסדיר והתקין של תשתית , ההנהלה
ועל סמך תחשיבי הנהלת העמותה הוחלט לייעד רזרבות פיננסיות , לשם כך. האינטרנט במצבים משתנים

. מיליון ש״ח7בהיקף של 

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

7,342,546סה''כ  פקדנות מיועדים לזמן קצר: 7,163,756
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 בדצמבר31ליום 
2020

גריעות
בתקופה

תוספות
בתקופה

  בינואר1ליום 
2020

ש"חהרכב :

 - רכוש קבוע נטו 6באור  

עלות

608,632מחשבים וציוד הקפי 6,548,4757,157,107

1,500ריהוט וציוד 604,402605,902

11,942שיפורים במושכר 753,482765,424

8,528,433 622,074 7,906,359 סה''כ עלות

פחת

669,923מחשבים וציוד הקפי 4,302,3754,972,298

27,268ריהוט וציוד 526,117553,385

21,895שיפורים במושכר 583,844605,739

6,131,422 719,086 5,412,336 סה''כ פחת

עלות מופחתת

)61,291(מחשבים וציוד הקפי 2,246,1002,184,809

)25,768(ריהוט וציוד 78,28552,517

)9,953(שיפורים במושכר 169,638159,685

2,397,011 (97,012) 2,494,023 סה''כ עלות מופחתת

2019 2020

ש"ח  - ספקים ונותני שירותים 7באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

1,000,853בחשבונות פתוחים 567,168

-בהמחאות לפרעון 167,964

1,000,853סה''כ  ספקים ונותני שירותים: 735,132
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - זכאים שונים ויתרות זכות 8באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

511,624עובדים ומוסדות שכר 571,392

316,751הפרשה לחופשה 359,662

544,086הכנסות מראש (*) 2,978,546

54,247הוצאות לשלם 136,278

80,000בטחונות רשמים 80,000

.9ראו ביאור  .ארבע וחמש שנים,  אפשר האיגוד ברישום שמות מתחם לשלוש2020במהלך שנת (*) 

1,506,708סה''כ  זכאים שונים ויתרות זכות: 4,125,878

2019 2020

ש"ח  - הכנסות מראש לזמן ארוך 9באור  

 בדצמבר31ליום  בדצמבר31ליום 

-הכנסות מראש לזמן ארוך 1,781,736

:להלן הרכב הכנסות מראש

ח" ש783,112 סך 2022לשנת 
ח" ש520,842 סך 2023לשנת 
ח" ש477,752 סך 2024לשנת 

- 1,781,736סה''כ  הכנסות מראש לזמן ארוך:

 -  - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד 10באור  

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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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - מחזור הפעילויות 11באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

8,623,246הכנסות מרישום שמות מתחם  8,441,473

IIX838,603הכנסות מספקי גישה  865,801

20,316הכנסות מדמי חבר ואירועים 24,230

77,755הכנסות מפעילות שת"פ  76,755

9,559,920סה''כ  מחזור הפעילויות: 9,408,259

2019 2020

ש"ח  - פעילות תשתית 12באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

487,065רישום שמות מתחם 535,454

DNS405,484תהליך הפצת  506,184

135,424נציגות בארגונים בינלאומיים 237,116

44,769כנסים בינלאומיים 5,092

ILDRP22,656 11,328

218,665ניהול מחלף האינטרנט 270,167

62,976ביטוח 54,512

403,996שכר דירה ואחזקה (*) 356,744

57,047אחזקת רכב 46,596

167,837הוצאות תשתיות אחרות  178,149

621,490פחת 719,086

202,044משפטיות 190,857

55,140שקיפות וניראות  124,658

3,268,950שכר ונלוות 3,857,121

מיון מחדש אשתקד(*) 

6,153,543סה''כ  פעילות תשתית: 7,093,064
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - פעילות קשרי קהילה ורגולציה 13באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

NETICA18,831אינטרנט בטוח  22,490

4,563אקדמיה 30,186

- 10,000אינטרנט ישראלי

71,368משפטיות 81,216

209,703המרכז להגנת הסייבר 135,161

157,109דמי שכירות ואחזקה (*) 149,314

106,476שקיפות וניראות  119,116

7,904רגולציה  26,484

- (10,000)שת"פ לשימור חופש האינטרנט

63,499פעילות קשרי קהילה ורגולציה אחרות  68,440

- 60,000מסמכי מדיניות ציבורית

1,231,645שכר ונלוות 1,206,512

מיון מחדש אשתקד(*) 

1,931,098סה''כ  פעילות קשרי קהילה ורגולציה: 1,838,919
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

2019 2020

ש"ח  - הוצאות הנהלה וכלליות 14באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

1,114,515שכר ונלוות 1,348,030

187,035שכר דירה ואחזקה - משרדים (*) 165,159

1,426דואר ומשלוחים 1,597

28,520שקיפות וניראות  33,242

94,506שירותים משפטיים 134,007

57,973שרותים מקצועיים 24,306

20,956ייעוץ השקעות 37,958

74,078אחזקת רכב  70,063

13,092ביטוחים 12,595

1,318אגרות 2,103

41,815ניהול משאבי אנוש 56,218

4,947כיבודים 3,151

6,711טלפון ואינטרנט 5,301

8,092משרדיות והדפסות 3,372

מיון מחדש אשתקד(*) 

1,654,984סה''כ  הוצאות הנהלה וכלליות: 1,897,102

2019 2020

ש"ח  - הכנסות מימון נטו 15באור  

לשנה שהסתיימה

 בדצמבר31ביום  בדצמבר31ביום 

12,452עמלות בנק 11,070

23,953עמלות כרטיסי אשראי 26,201

(57,075)הפרשי שער (1,252)

(46,468)הכנסה חייבת מריבית, רווח הון ודיבידנד (75,448)

(67,138)סה''כ  הכנסות מימון נטו: (39,429)
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -   - מיסים 16באור  

.העמותה פועלת למטרות ציבוריות שלא לשם הפקת רווח, 1בהתאם לאמור בביאור מספר 

לפיה פעילות האיגוד עומדת בכל , בידי הנהלת העמותה חוות דעת משפטית ממומחים במיסוי
אינה חייבת , כמקובל, הקריטריונים שנקבעו בהנחיות רשות המיסים לסיווגו כמוסד ציבורי ופעילותו

.במס

במסגרת הדיון לא הגיע . 2011-2013איגוד האינטרנט נמצא בתהליך של דיון שומה מול מס הכנסה לשנים 
 הוציא פקיד השומה שומה 28/12/2015בתאריך . האיגוד להסכמה עם פקיד השומה על שומה מוסכמת

אך זו נדחתה על , איגוד האינטרנט הגיש השגה על השומה. ₪ אלפי 8,727שאינה בהסכמה בסך כולל של 
 הגישה העמותה לבית המשפט המחוזי בירושלים הודעת 2017בשל כך בחודש מאי .  ידי פקיד השומה

ודיון מהותי ראשון ,  התקיימו הליכים מקדמיים2018בשנת . 2011-2013ערעור על צווים לשנות המס 
.מ לסיום את התיק בפשרה"נכון ליום חתימה על הדוחות מתנהל מו. התיק נקבע להוכחות. נדחה

 -  - השפעת קורונה 17באור  

חלה עליה משמעותית בהיקף רישום שמות מתחם , 2020בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בחודש מרץ 
מגמה זו המשיכה ברבעון הראשון . ככל הנראה בשל הצורך של עסקים לפעול באמצעים מקוונים, וחידושם

 .2021של שנת 
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טיוטא 
איגוד האינטרנט הישראלי ע"ר

באורים לדוחות הכספיים

 -  - התחייבויות תלויות וצדדים קשורים 18באור  

.16ראה 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. פורמאלינתבע / משיב 

ברובם המכריע של . הרשום של שם המתחם שבמחלוקת והצד שכנגד הוא הצד הטוען לזכויות בשם
האיגוד אינו מעורב באופן פעיל בהליך עצמו והוא מעביר את הזכויות בשם המתחם כפי , המקרים הללו

.שמורה לו בית המשפט
.הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד, לדעת יועציה המשפטיים של העמותה

נמסרות לאיגוד מעת לעת , באופן דומה ומכח תפקידו כגוף האחראי על ניהול מרשם שמות המתחם
לרוב מדובר בהודעות מטעם (הודעות בדבר עיקול זכויותיהם של חייבים בשמות מתחם שנרשמו על שמם 

האיגוד מקפיד להשיב להודעות העיקול הללו ולהטיל את העיקולים ). לשכות ההוצל״פ ברחבי הארץ
.כנדרש

.הליכים אלו אינם עלולים להטיל חבות כספית על האיגוד, לדעת יועציה המשפטיים של העמותה

. נשלחים לאיגוד מכתבי התראה משפטיים הנוגעים לרוב לניהול מרשם שמות המתחם, מעת לעת
העברתו של שם מתחם זה או אחר / מכתבים אלו קובלים לרוב ע כך שהאיגוד אישר את הקצאתו 

האיגוד מקפיד להשיב . ולעיתים מלינים על כך שהאיגוד סרב לאשר את הקצאתו של שם מתחם מסוים
או באמצעות מנהל מרשם שמות /באמצעות יועציו המשפטיים ו, באופן הולם לכל הפניות כאמור

לדעת יועציה המשפטיים של העמותה לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם כנגד . המתחם
.האיגוד בהמשך למכתבים אלו

 -עוסק האיגוד בהכרעה במחלוקות שונות שעניינן בהקצאת שמות מתחם ורישומם , בנוסף

הכללים והנהלים הנוגעים . מוסד להכרעה בסכסוכי שמות מתחם. IL-DRPהגוף הראשון הוא .1

אותם , מהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום שמות המתחם, IL-DRPלהכרעת סכסוכים במסגרת 

-ILההחלטות בהליכי . נדרש לאשר כל מי שרושם שם מתחם באמצעות האיגוד או רשמיו המוסמכים

DRPניתנות על ידי משפטנים הבקיאים בתחומי הקניין הרוחני ודיני שמות המתחם ;
משפט ואינטרנט נבחנים , בעזרת אנשי רוח,״ הועדה לבחינת שמות מתחם פוגענייםהגוף השני הוא ״.2

כדי להכריע אם הם ניתנים לרישום לפי כללי רישום שמות המתחם , שמות מתחם שרישומם התבקש
דנה , האיסורים הקבועים בכללי הרישום ולכן אינם מותרים ברישום מטבע הדברים. הנוהגים באיגוד

.ועדה זו בשמות מתחם שנויים במחלוקת
נכון למועד עריכת הדוחות הכספים לא ידוע על פתיחת הליכים משפטיים כלשהם נגד האיגוד בגין 

.עניינים אלה
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