
 29.6.22  –פה השנתית יהמוגשות לאס–הצעות לתיקון תקנון העמותה

 ( 0299543-58איגוד האינטרנט הישראלי )ע''ר מס'             

 

 . 1ותיקון סעיף  –מעמד העמותה  –תיקון סימן א' . א

 :  מוצע

 . שם העמותה ומעמד העמותה  –סימן א' . 1

 )ע''ר(.. שם העמותה הוא: איגוד האינטרנט הישראלי 2

 לקיום המרשם נועד ללא כוונת רווח אשר ו  לא פוליטימקצועי איגוד . העמותה הינה 3

 בישראל.  לקידום האינטרנטשמות המתחם בסיומת ישראל ו הלאומי של    

 ופתוח המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל ושל מחלף האינטרנט קיום . 4

 באמצעות חברת בת לעמותה אשר תפעל בהיתר רשויות המדינה.   יהיוהישראלי     

     

 : דברי הסבר

 . העמותה הוקמה בשעתו לקידום תחום האינטרנט בישראל ופעילותה העיקרית היתה 1

 אומי של שמות המתחם בסיומת ישראל וכן את  ח את המרשם הלוהינה לקיים ולפת    

 מחלף האינטרנט הישראלי.     

 בתקנון העמותה. ומהותה היסודית תהיה מעוגנת  ד העמותהכי מעמ . ראוי  2

 . לפעילות העמותה אין אישור של שר האוצר לפטור ממס בהתאם לפקודת מס הכנסה, 3

 הפטורות ממס והפתרון  ()ב(, ואינה כלולה ברשימת ה''מטרות הציבוריות''2.)9סעיף      

 ונאית של הפעילויות  הינו קיום הפרדה ארגונית וחשב  המיטבי להמשך פעילותה    

 החייבות במס. רווחי החברה יאפשרו לעמותה לקיים את הפעילויות הקהילתיות     

 בהתאם להחלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית. ראוי לציין כי גם איגוד האינטרנט     

 מקיים את המרשם  pirהפרדה תואמת וגוף נפרד בשם  2002בשנת ביצע העולמי     

 מועברים  orgורווחי מרשם   icannבהיתר ממשלת ארה''ב וארגון  orgהעולמי לסיומת     

 לאיגוד העולמי על פי הסכם ביניהם.     

 אלף ש''ח בלבד וזאת  250השגת ההסכם עם רשות המסים לתשלום מס מופחת ע''ס     

 פתרה   לא –ד''ר קליגסברג  –לאחר מו''מ ארוך ותשלום של מליון ש''ח ליועץ המס     

 את הסוגייה המהותית שלעמותה בפעילותה העסקית בתחום שמות המתחם אין      

 היתר של גורם ממשלתי מוסמך ואין היא כלולה ברשימת ה''מטרות הציבוריות''      

 הפטורות ממס.     

 . ידוע כי לאיגוד ניתן רשיון מיוחד לא בלעדי לקיום ותפעול מחלף האינטרנט הישראלי, 4

 יגוד לא מפרסם זאת באתר האיגוד וכן ידוע כי לאיגוד אין היתר של רשויות  אך הא    

 . המדינה בפעילותו בתחום שמות המתחם    

 א  לא יעלה על הדעת כי פעילות האיגוד בתחום שמות המתחם תימשך ביודעין לל. 5

 ראוי כי העמותה תחתור להשגת מטרה זו באמצעות  היתר גורם ממשלתי מוסמך.     

 המדינה.  פעילות ישירה מול רשויות    

 במטרה שיקבל על עצמו אחריות משרד המשפטים  פניתי בעניין זה ל. ראוי לציין כי 6

  להסדרת שמות המתחם בישראל באמצעות החלטת ממשלה מתאימה.    

 

 

 

 



 טרות העמותה.ותיקון מ   מטרות העמותה –תיקון סימן ב'  ב. 

 

 :מוצע

 מטרות העמותה ופעולות העמותה  –. סימן ב' 1

 . מטרות העמותה: 2

 ישראל בהיתר  בסיומתא. לקיים ולפתח את המרשם הלאומי של שמות המתחם     

 רשויות המדינה והסדרתו בשקיפות ועל פי כללי רישום וחידוש אחידים, שוויוניים         

 וללא הפלייה.         

 ב. לקיים ולפתח את מחלף האינטרנט הישראלי בהיתר רשויות המדינה.      

 ג. להוות גוף טכנולוגי מוביל לקידום נושאים ברשת האינטרנט בישראל בתחום     

 התקשורת ושיתופי פעולה בין כל העוסקים בנושאים אלה. המחקר,          

 ד. ייצוג איגוד האינטרנט העולמי בישראל.     

 ה. עידוד גופים ממשלתיים, תעשייתיים, מסחריים ואזרחים לדון ולייצר כללי שימוש     

 נאותים ברשת האינטרנט בישראל ולרבות גיבוש כללי אתיקה, ניטרליות הרשת         

   תקינה ישראלית.ו         

 ו. קידום הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ע''י ארגון ימי עיון והפצת חומר    

 מקצועי ולרבות פרסום ידיעון חודשי על פעילות האיגוד.        

 . ICANNשונים ולרבות  ז. ייצוג קהיליית האינטרנט הישראלית בגופים בינלאומיים    

 נטרנט בישראל באישור מוסדות העמותה. ח. מטרות נוספות לקידום האי    

 . פעולות העמותה: 3

 את שירותי תשתית האינטרנט בישראל בהיתר רשויות המדינה: א. לקיים ולפתח     

 ( מרשם שמות המתחם תחת שם ישראל. 1         

   ( מחלף האינטרנט הישראלי.2         

 אל.רהאינטרנט בישבקהיליית  מקצועיות ב. לקיים ולפתח פעילויות     

 ג. לקיים ולפתח קשר בין חברי האיגוד וקהיליית האינטרנט בישראל ולרבות     

   באמצעות אתר אינטרנט, ידיעון תקופתי והפצת דוח פעילות שנתי.        

 ד. לקדם ולפתח את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ולרבות באמצעות הפצת     

 וד וקהיליית האינטרנט, קיום הרצאות, ימי עיון וכנס שנתי. מידע מקצועי לחברי האיג       

 ה. לקיים ולפתח קשר עם גופים נוספים הפעילים בתחום האינטרנט בישראל ובחו''ל.    

 ום נושא האינטרנט בישראל כפי שיחליטו מוסדות ו. לקדם כל פעילות אחרת לקיד    

 לשהוא על פני אחר. העמותה ובלבד שאינה מעניקה עדיפות לגוף מסחרי כ       

 

 : דברי הסבר

 . ראוי לעדכן את מטרות העמותה ולפרט את פעולות העמותה לאור פעילותה בשנים 1

 האחרונות.     

 . ראוי כי כל פעולות העמותה יהיו בהתאם לתקנון ובאישור מוסדות העמותה. 2

 . ראוי כי גם קיום המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל יהיה בהיתר  3

 רשויות המדינה כפי שזה קיים לגבי קיום מחלף האינטרנט ותפעולו בהתאם לרשיון      

 המיוחד של משרד התקשורת.     

 

 

 



 בסימן ג': חברות  (ט. 3סעיף   תוספת ג. 

 

 מוצע:

 מספר חברי העמותה הזכאים להצביע באסיפה הכללית יפורסם בהודעת   -. ט(  3סעיף 

 ההזמנה לאסיפה הכללית.                       

 

 : דברי הסבר

 תקופה רצופה של ארבעה  –. התקנון קובע כללים לזכאות ההצבעה באסיפה הכללית 1

 חודשים לפחות טרם מועד האסיפה.     

 והיקף . עם קביעת מועד האסיפה ראוי כי מספר הזכאים יבדק היטב בפנקס החברים 2

 האיגוד עם הודעת ההזמנה לאסיפה. ביע תימסר לחברי הזכאים וזכאותם להצ    

 

 ג( בסימן ג' חברות  4תיקון סעיף . 1-ג

 

 :מוצע

 ש''ח    20-גובה דמי החבר לעמותה יהיו אחידים ושויוניים ולא יפחת מ   -.ג(  4סעיף 

 לשנה ויקבע כל שנה מחדש ע''י האסיפה הכללית. לא נקבע סכום חדש,                     

  יעמוד הסכום שנקבע לשנה הקודמת בעינו.                   

 שנה לפחות יהיה זכאי לפטור מדמי החבר   20חבר עמותה ברציפות של                    

 של חבר עמותה ותיק. השנתיים ויקבל מעמד                    

 

 : דברי הסבר

 הפוטרת חברי איגוד בעלי ותק של    2021הועד המנהל קיבל החלטה תמוהה בשנת . 1

 ש''ח.  70שנים ויותר מתשלום דמי חבר ואילו החדשים מחוייבים בתשלום מלא של  3    

 ד . החלטה זו מעוותת ויוצרת הפלייה ברורה ונועדה בפועל למנוע כניסה של חברי איגו2

 חדשים. אין לכך תקדים בעמותות אחרות בישראל.    

 תעבור רויזיה ותעוגן בתקנון כך שדמי החבר יהיו אחידים ושויוניים . ראוי כי החלטה זו 3

 ש''ח.  20בשיעור אחיד של     

 שנה   20. ראוי כי הפטור מדמי חבר ינתן רק לחברי עמותה בעלי רצף חברות של 4

 לפחות.     

         

 . ב( בסימן ג': חברות 6תוספת סעיף ד. 

 

 :   מוצע

 מזכיר העמותה ינהל את פנקס החברים. הרישום בפנקס ייחשב ראייה  –. ב( 6סעיף 

 לנכונותו.                     

 

 : דברי הסבר

 כל עמותה מחוייבת בקיום פנקס חברים.   - 29סעיף   –. על פי חוק העמותות 1 

 חד מחברי הועד הנבחרים ואחראי לקיום פנקס . מוצע כי מזכיר העמותה יהיה א2 

 את אחד מעובדי העמותה בתפקיד מזכיר רשאי למנותועד העמותה .  החברים     

 בפועל.    העמותה     

 . בפנקס החברים ירשם גם הדוא''ל של חבר העמותה. 3

 



   תוספת סימן חדש: מוסדות העמותהה. 

 

 :מוצע

 . סימן חדש: מוסדות העמותה. 1

 מוסדות העמותה: . אלה 2

 א. האסיפה הכללית.     

 ב. ועד העמותה.     

 ג. מנהל העמותה.     

 ד. ועדת הביקורת / הגוף המבקר.     

 ה. יועץ משפטי של העמותה.     

 ו. רואה חשבון של העמותה.     

   . ועדות נוספות קבועות או אד הוק שמונו ע''י ועד העמותה ו/או האסיפה הכללית.ז    

 

 : דברי הסבר

 לי התפקידים, כך שיובהרו . ראוי כי בתקנון העמותה יפורטו מוסדות העמותה ובע1

 הסמכויות לקבלת החלטות בעמותה ולרבות סמכויות ועדת התשתיות הדנה בנושאי     

 הליבה של האיגוד המרשם והמחלף.     

 

 בסימן ד': האסיפה הכללית  9תוספת לסעיף ו. 

 

 מוצע:

 ומסמכי האסיפה. הזמנה  9. סעיף  1

 . ג( בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית השנתית יכללו המסמכים הבאים: 9. סעיף  2

 ( דוח פעילות שנתית לשנה החולפת.1                    

 ( הדוחות הכספיים והמילוליים של השנה החולפת. 2                    

 ( דוח ועדת הביקורת / הגוף המבקר.3                    

 ( תוכנית הפעילות של הועד לשנה השוטפת ולשנה הבאה. 4                    

   22על פי סעיף וחברי העמותה ועד העמותה  של ( הצעות החלטה 5                    

 ל תקנון העמותה. ש  13ועל פי סעיף   של חוק העמותות                        

 הועד לבחירת הגוף המבקר ורואה חשבון של העמותה.  ( הצעות  6                    

 ( הצעות ועד העמותה לעדכון כללי הרישום ולרבות דמי הרישום של  7                    

 שמות המתחם בסיומת ישראל.                         

 

 : דברי הסבר

 הצבעה באמצעות כתבי הצבעה ולפיכך ראוי שכל המידע. התקנון הקיים מאפשר 1

 במועד הפצת ההזמנה לאסיפה . ג(, ימצאו 9הרלונטי, המסמכים המפורטים בסעיף     

 להצביע באמצעות כתבי הצבעה.   בידי כלל חברי העמותה הזכאים    

 

 

 

 

 

 



 

 ב( בסימן ד': האסיפה הכללית 11תיקון סעיף  . ז

 :מוצע

 במקום שעה. דקות  30המתנה של 

 

 : דברי הסבר

 דקות ולא שעה. 30. נהוג במרבית העמותות להמתין 1

 

 

 בסימן ד': האסיפה הכללית  12סעיף ל תוספת . ח

 

 :מוצע

 . יושב ראש ומזכיר האסיפה. 12. סעיף  1

 . 12. א( ירשם הכתוב בתקנון בסעיף 12. בסעיף 2

 לאסיפה אשר ירשום את פרוטוקול . ב( יו''ר האסיפה הכללית ימנה מזכיר 12. סעיף  3

 האסיפה.                         

 פרוטוקול האסיפה יכלול פירוט שמי של משתתפי האסיפה וכן המצביעים . ג( 12. סעיף  4

 באמצעות כתבי הצבעה, תאור מהלך האסיפה ופירוט ההחלטות שהתקבלו.                    

 יו''ר האסיפה ומזכיר האסיפה ויפורסם  .ד( פרוטוקול האסיפה יחתם ע''י12. סעיף  5

 יום ממועד קיום האסיפה.  30באתר העמותה בתוך                        

 : דברי הסבר

 . ראוי כי ירשם בתקנון מה כולל פרוטוקול האסיפה הכללית. 1

 

 . בסימן ה': הועד 15תיקון סעיף ט. 

 

 :מוצע

 מספר חברי הועד יהיה תשעה. . 1

 

 : דברי הסבר

 מוצע לחזור למספר חברי הועד שהיה לפני התיקון שנעשה באסיפה הכללית בשנה . 1

 שעברה במטרה לאפשר לעוד חברי עמותה לכהן בועד העמותה.     

 . ניתן לאמץ מחדש את סעיפי התקנון הקודם בהקשר להליך ההחלפה המדורג של 2

 שנים.  3של חברי ועד חדשים לתקופת כהונה   3כך יבחרו מדי שנה חברי הועד.     

 

 בסימן ה': הועד א( . 17סעיף ותוספת לתיקון  י. 

 

 מוצע:

 ויפעל בהתאם לתקנון והחלטות האסיפה . ועד העמותה אחראי על עסקי העמותה  1

 של תקנון העמותה  .א(  13לפי סעיף של חוק העמותות ו 22לפי סעיף הכללית      

 ולרבות בנושאים הבאים:     

 שנתי והצגתם בפני האסיפה הכללית ובאתר א( אישור תקציב שנתי ורב            

 העמותה.                  



 , ב( אישור כללי הרישום והחידוש של שמות מתחם תחת שם ישראל בישראל             

 דה שהכללים יקבעו בשקיפות ויהיו אחידים, שוויוניים וללא הפלייה הקפתוך                 

 וכן הצגתם בפני האסיפה הכללית ובאתר העמותה.                 

 העמותה ויפורסמו באתר הועד וע''י יו''ר הועד ומזכיר  . פרוטוקול ישיבות הועד יחתם2

 יום ממועד קיום הישיבה.   14העמותה בתוך     

 

 : דברי הסבר

 . תפורט בתקנון  . ראוי שפעילות הועד בנושאים מהותיים1

 וטוקול ישיבות הועד יפורסם באתר העמותה בתוך מועד קצוב בתקנון. . ראוי שפר2

 

  בסימן ה': הועד   (1. א( 19סעיף ל תוספת יא. 

 

   מוצע:

 מועמדות לועד ל. ועדת הבחירות תפרסם במועד מוקדם את מספר החברים הזכאים 1

 העמותה וכן את מספר חברי העמותה הזכאים לבחור ולהשתתף בהליך הבחירות     

 לועד העמותה.     

 

 

 : דברי הסבר

 שנה לפחות טרם תקופה רצופה של   –כשירות להיבחרות לועד   התקנון קובע כללי. 1

 ( וכן כללים בדבר הזכאים 1.א(19לרבות הקלה מסוימת בסעיף מועד הבחירות ו    

 חודשים לפני מועד הבחירות.  4חברות רצופה של  –להצביע בהליך הבחירות לועד     

 מספר ועדת הבחירות תפרסם את ראוי כי   הבחירות לועד העמותה. עם קביעת מועד 2

 ומספר הזכאים להצביע וזאת לאחר ביצוע  בועד  לחברות להיות מועמד הזכאים      

   וזכאותם להצביע תימסר יבחר ולבחורלה הזכאים החברים והיקף בפנקס  בדיקה    

 המוקדמת של ועדת הבחירות.  ההודעפירסום הלחברי האיגוד עם     

 

 בסימן ה': הועד . 24סעיף  ותוספת ב תיקון יב. 

 

 מוצע:

 . נשיא העמותה, מזכיר העמותה ויו''ר ועדות העמותה. 1

 ימנה מבין חבריו: ב( בסמוך לאחר התקיימות בחירות לועד , הועד הנבחר  24. סעיף  2

 המרשם  -וחברי ועדות הקבע: כספים, תשתיות יו''ר מזכיר הועד והעמותה ו( 1       

 והמחלף, קשרי קהילה ותקנון.             

 מזכיר הועד והעמותה ושל ( ועד העמותה יקבע את התפקידים והסמכויות של 2       

 באתר העמותה.   ועדות הקבע ויפרסם זאת            

         

 : דברי הסבר

 . ראוי שחברי הועד יקבלו על עצמם תפקידים וסמכויות במטרה להיטיב את משילות 1

 בהקשר לפעילות העמותה.והשקיפות הועד הנבחר     

 

 

 

 



 א( בסימן ה': הועד  29תיקון ותוספת לסעיף יג. 

 

 :   מוצע

 מורשי החתימה יפורסם באתר העמותה. . שמות 1

 : דברי הסבר

 מייצגי העמותה בתחום הכספי יפורסם באתר העמותה. כי . ראוי  1

 

 סימן ו': תקנון   – 30תוספת לסעיף  יד. 

 :מוצע

 הקיים.  30. א( ירשם מה שנרשם בסעיף 30. סעיף  1

 חברי העמותה תמונה מדי שנה ע''י ועד העמותה  3ועדת תקנון בת . ב( 30. סעיף  2

 בסמוך לאחר שהתקיימה האסיפה השנתית. ועדת התקנון תגיש את המלצותיה      

 מדי שנה לועד העמותה ולאסיפה הכללית השנתית.    

 

 :  דברי הסבר

 . ראוי כי ידונו במהלך השנה הצעות החברים לשינויים בתקנון העמותה. 1

 

 מוגש ע''י רפי הוידה 

15.6.22 

     


