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 5.12.17 תאריך

 מצ"ב הנושאים רשימת

 ועד חברי

 משתתפים

, לביא שיפמן ונתן )טלפונית( יעקב נבות, מני לוי ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר,פרופ

 גביש

  נעדרים ועד חברי

 הס-, ולרי שומסקי, נהורא דגן, גלי אמירטל גרייבר שוורץ-מי נוספים משתתפים

 והנוכחים., מנכ"ל חברי הוועד המנהל תפוצה

 פרופ' קרין נהון הישיבה יו"ר

 מור רוזנר ועריכה רישום



 

 

 17 בחירת יו"ר

 18 מציעה את עצמה ליו"ר:  קרין

 19 לביא שיפמן, נתן גביש., פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, מני לוי  (:6) בעד

 20 (: >אין<0)נגד

 21 (: >אין<0)נמנע

 22 >אין< (:0)נכח לא 

 23 היום  סדר אישור

 24 א'. בנספח מפורט אושר, היום סדר

 25 דור נחמן מהוועד המנהלעו"ד פרישתו של 

 26 טלפונית. מחובר לוי מני

 27 כך על בדיון צורך יש כעת הועד. לחברי בדוא"ל המנהל מהוועד התפטרותו את נחמן דור עו"ד הגיש 12.174. בתאריך נהון: קרין

 28 הנוכחי. החודש בסוף שיתקיים הבחירות תהליך על העניין של השלכות עקב

 29 .הקרוב הבחירות בתהליך להיבחר ותמועמד הגיש שהוא מכיוון מהדיון יוצא נבות יעקב

 30 נחמן. דור עו"ד של ההתפטרות מכתב את הקריאה קרין

 31 והדבר ישתנה הועד הרכב בה הבאה, לשנה תקציב על יחליט הנוכחי הוועדש תקין זה איןש כך על ליןמ דור התפטרותו במכתב

 32 ראוי. או נכון הדבר אין – ובעיניו מסויימות ולמשימות מסוימת למדיניות העתידי הועד את לדבריו כובל,

 33 הטיעון. את מבין לא תקציב, לאשר מבלי האיגוד את לנהל ניתן לא :הכהן יורם

 34 כי לעדכנכם מבקש "אני כותב הוא מיידי. באופן להתפטר מבקש דורש מבינה אני התפטרותו מכתב מנוסח :שורץ גרייברטל -מי

 35  . הישראלי". האינטרנט איגוד של המנהל בוועד מתפקידי עתה כבר לפרוש החלטתי

 36 שהתפטרותו הרי דבר, נעשה ולא ,12.174. בתאריך קרי היום, התפטר ועד חבר אם האיגוד, לתקנון א' 21 סעיף לפי :שיפמן לביא

 37 מה די,ימי באופן התפטרותה את לקבל ועדל מאפשר לתקנון 'א 21 סעיף הבחירות. לאחר כלומר יום, 30 בעוד לתוקף תיכנס

 38 ומספר עתה עד שהיה כפי מועמדים שני במקום מועמדים, לשלושה יעלהש יכול הקרובות בבחירות המועמדים מספרש שאומר

 39 .6 ולא התקנון, שקובע כפי ,7 יהיו הבחירות לאחר שיהיו הוועד חברי

 40 לבחירה. העומדים המקומות מספר וישתנה במידה שיקוף מחייבת המיידית ההתפטרות קבלת הס:-דגן נהורא

 41 ועברי התפטרותו דבר .תקנוןל 'א 21 סעיף לפי די,ימי באופן נחמן דור של התפטרותה מכתב את מקבל הועד :להחלטה הצעה

 42 .זאת לעשות יש והאם ,לשלושה המועמדים כמות את להרחיב ניתן אםה החלטה תקבל הבחירות וועדת הבחירות. וועדתל

 43 בר. אנגלברג שבע ובת גביש נתן נהון, קרין שיפמן, לביא : (4) בעד

 44 (0) נגד

 45 .לוי מני (:1) נמנע

 46 הוראת עקב כי ,הקובעת הבחירות ועדת שלו האיגוד של המשפטי היועץ של הכתובה דעתו חוות התקבלה הדיון למחרת :הערה

 47 .2 על עומד הקרובות בבחירות המועמדים מספר ,לתקנון )ד(20 סעיף של הסיפא



 

 

 48 2018תקציב שנת דיון 

 49 יעקב נבות חוזר לדיון.

. כפי בסקירתותחיל אבקש לה, ועד המנהלואנו מביאים אותן לדיון ואישור בו 2018ת לשנ תקציבדרישות  כנוה  :הכהן יורם 50 

בתחום התשתיות של  ואסטרטגית אנחנו מבקשים לכלול השקעה משמעותית 2018שאמרתי בישיבת הוועד הקודמת, בשנת  51 

 52 .האיגוד

שמות המתחם  מרשםבעל הגידול הטבעי של  הוא מתבססמדויק. ואנו מעריכים שהוא די ההכנסות צפי סעיף בחנו את , תראשי 53 

, שאנחנו מעריכים IIXכך גם לגבי . אם לא יהיה שינוי איכותי בכמות הנרשמים אלה יהיו ההכנסות. שהתרחשה בשנים האחרונות 54 

. עשינו עדכון של ימי עיוןשההכנסות מהגופים המחוברים אליו יעמדו בעינם. בנוסף, יש הכנסות מדמי חבר ומתשלומים עבור  55 

 56 .2018בהתאם למימוש בפועל והצפי שלנו לשימוש בשנת  google adwardsההכנסות בשווי כסף של 

השלכה על רויקטי ליבה פנימיים ומספר פרויקטים בעלי התשתיות ישנם כמה פ במחלקתכאמור  –סעיפי ההוצאות  מבחינת 57 

 58 הציבור הרחב. 

המרשם, בין היתר, בשרידות הטכנולוגיות של מערכת יכולות הויקט המטפל בעדכון , פר3.0מרשם אנו קוראים פרויקט הראשון ל 59 

 60 .עיקר הסכום הוא רכש של חומרהשל המרשם. 

אנחנו  ויתירות.שרידות , בעיקר בהקשרי שמות המתחםמרשם השירות של בשיפור המטרה העיקרית כעת היא  :שומסקי ולרי 61 

מבחינת   out of serviceנמצא במצב של שהוא  אחסוןה יף את מערךהחלויש ל, DR-בסיום תהליך של שיפור משמעותי במערך ה 62 

שכל  , כךלגבי תקינות המערכות של האיגוד כוללתהמספקת תמונת מצב מערכת ניטור יישם מתכננים לאנחנו  ,בנוסף הספק. 63 

 64  לבדוק האם ישנה בעיה כלשהי במערכת או לא. רגע נתון ניתן יהיה 

אנחנו בסיום לשירותי מרשם אחרים בעולם.  ILשירותי המרשם של יכולות למרשם, כך שנשווה את הוספת  פרויקט נוסף הוא 65 

 code 66ידרש המבקש להעביר לתת ', לרשם ב 'מרשם אשם מתחם העביר כדי ל, כך שtransfer codeתהליך של פיתוח מנגנון של 

 67 . העברתו מרשם לרשםעל דרך "לגנוב" את שם המתחם יהא  לא ניתן, כך שמאובטח והתהליך יהיה

 EPP over 68) שמות מתחםממשק סנכרוני לרישום  פרויקטים נוספים וביניהם, בנייתבמסגרת עדכון שירותי המרשם אנחנו נבצע 

TCP ויישום של )Registry Lock שהוא מניעה של האפשרות לשנות נתוני מרשם מבלי לקבל אישור ברמה גבוהה ממחזיק שם , 69 

 IL. 70.יבר חשוב ביותר למחזיקי שמות המתחם במרחב המתחם. זהו כלי אבטחת סי

בנוסף, אנחנו נבצע מספר תהליכים של שיפור הגנת הסייבר של מערכות האיגוד, בהתאם להמלצות ביקורת אבטחת המידע  71 

באיגוד, מבדק אמור להערך לקראת סוף דצמבר. בנוסף, ניישם אמצעי  ISO27091שקיימנו. אנחנו בסיום תהליך מימוש תקן  72 

בניית מערכת והגנה על עמדות קצה במשרד טחה נוספים להגנה ]בהתאם לדרישות של רא"ם בעקבות המבדק שנעשה, כגון אב 73 

 74 אפשרות חדירה[. על בזמן אמת חתי שתתריע ניטור אבט

הקמת פלטפורמה לניתוח . הראשון הינו DNS-יש לנו כוונה לבצע שני פרוייקטי מו"פ הקשורים לליבת פעילות האיגוד בתחום ה 75 

 DNS.  76לאיגוד יש ערך מיוחד בנושא בשל החזקתנו גם בנתוני מרשם וגם בנתוני תעבורת  ., כדי לזהות איומיםDNS TRAFFICנתוני 

 77 לציבור.על אודות האינטרנט הישראלי מידע  של הנגשתמשמעותי ה פוטנציאל בפרוייקט זיש  יורם הכהן:

 78 ? 3.0ה על פרויקט המרשם על מה מתבססת ההוצא :שיפמן לביא



 

 

 79 מדובר ,הוא לרישויבשיפור מענה ההגנה בסייבר רוב הכסף  ורישוי.  אחזון/גיבוייםציוד רכש טקטוני , יייעוץ ארכ: שומסקי ולרי

 DNS 80הפצת  – על ידי האיגוד ANYCASTהקמת מנגנון פרויקט נוסף הוא  מדי שנה. והדרישה תחזור על עצמה תרגולטוריבדרישה 

את לנתק  ירצה בשלב כלשהו או מסיבה כלשהי,אם העולם  ,שירות ישראלי להעניקמתבצעת דרך המנגנון הזה ואנחנו רוצים  81 

 82  .מדינת ישראל

הוא יעיל מכיוון שמדובר במנגנון שלנו, ישראלי. אם תתקיים מתקפה כלשהי על מדינת ישראל,  ANYCASTמנגנון  :הכהן יורם 83 

יגיעו מרחוק,  מכיוון שיש חשש לפגיעה בשירותים ומצב כזה יוביל לאפקט דומינו. אם המתקפות ,אותנונתק הגלובלי עשוי ל הספק 84 

 85 הישראלים את העניין בכניסה לישראל. אם המתקפה תגיע מישראל, תהיה לנו תקשורת ישירה מול הספקים המנגנון יוכל להפסיק

 86 ואפשר יהיה להפסיק את זה מידית. 

תשתיות עם המלצה לפתרון ההיגוי לאתמול הנושא הוצג בפני ועדת  - IIXלף האינטרנט הישראלי מחהחלפת החומרה בבנוגע ל 87 

טכנולוגיה מודרנית שמאפשרת לנו מדובר בהמלצה על יספק.  IIX–ש ובהיצע השירותים קפיצת מדרגה ברוחב הפס תשמאפשר 88 

. באופן זה, IIXלהנגיש אותם למשתמשי ו ,גלובליים CDNלחבר מנגנוני האפשרות ביניהם , נותן IIX -להעשיר את השירותים ש 89 

כי נשאלו שאלות לגבי  ,אישרה את הפרויקט באופן סופיטרם תשתיות היגוי לועדת מהר יותר.  יעבודלגולשים בישראל האינטרנט  90 

 91 2017קציב של ת. תהליך זה יסתיים בימים הקרובים, ואנחנו מבקשים לבצע את הרכש על בסיס הספק, הטכנולוגיה, המודל וכו'

לאפשר את . אנו מבקשים אישורכם לבצע העברות תקציביות מסעיפים שלא נוצלו, וולא השתמשנו בו IIXהיה סכום לשדרוג  שבו 92 

 93 . 2017שנת מ IIXהמקורות הכספיים להחלפת 

. בפריפריה החברתיתצמצום הפער הדיגיטלי  , ישנם מספר פרויקטים. ראשית,קהילה ורגולציהבמסגרת  טל גרייבר שוורץ:-מי 94 

. כדי לקבל לקבוצות קטנות ומבוגרות כפי שיש כיוםהרעיון הוא העברת הדרכות רחבות יותר לקהל צעיר, במקום מתן שיעורים  95 

שנכתב על ידי ד"ר אסמאא גנאים וכתיבתו תסתיים עד סוף  החלטה מושכלת לגבי עניין זה יש להמתין לנייר המדיניות שבנושא 96 

2017 . 97 

 98 חוקים שקשורים לחופש האינטרנטשלל יש מכיוון ש ,את העניין לעומקלהבהיר לציבור  יש צורך –חופש האינטרנט  בנושא קידום

 99 תהיה שנה קריטית בנושא זה. 2018שנת . שמקודמים על ידי הממשלה ועל ידי חברי כנסת

ת אחד ואנו מתכננים סבב בדיקות פרויקט הפיקיויקי עבר לפלטפורמה חדשה וכרגע אנחנו בתהליכי תיקונים. נעשה סבב בדיקו 100 

 101 נדרש לקבל החלטה בנושא, שכן אנחנו מקדישים לנושא משאבי זמן ותקציב, והגרסה אינה מתייצבת.נוסף. 

 102 .בטוח שם בעיות מהותיות בהקשר של אינטרנט שהתגלו מכיוון ,פעילות במגזר הערבי נעשית –המרכז לאינטרנט בטוח בנושא 

כנס משותף של דה  היאכנס השנתי ההצעה שהועלתה לגבי ה קרית היא המשך ימי עיון ומפגשים.הפעילות העי –חברים בנושא  103 

 104 . בנוגע לחופש האינטרנט מרקר ואיגוד האינטרנט

 105 

מערך השיווק והיח"צ מתבסס על עבודה מתמשכת של שיקוף הפעילות  –במסגרת נראות ושקיפות האיגוד  הס: -נהורא דגן 106 

הן באמצעות פעילות תקשורתית מתמשכת )ראיונות, מאמרים, כתבות( והן באמצעת חשיפה ברשתות  –והמידע מול הציבור  107 

שלוש האחרונות כמות -מדובר בנתוני חשיפה של מאות אלפים, כאשר בשנתיים - השונות החברתיות בשוטף ובהסברה במדיות 108 

 109 הפניות המגיעה לאיגוד מגורמי תקשורת ואחרים היא גבוהה ביותר. 

אלמנטים של אלמנטים של סקרים ומחקר שיח. לסעיף המיתוג שולבו בנוסף לפעילות היח"צ השוטפת גם לסעיף המיצוב הוכנסו  110 

שיבדוק אילו נושאים תקשורת שיח ונושא של מחקר כדאי להכניס בנוסף,  .ולחנות עגולים ולכנסיםפרינט, מוצרים לחלוקה לש 111 

 112  .הציבורית והתקשורתית את הפעילותתעל קבל עוד מידע שיכדי שנועניין ציבורי  זוכים להתייחסות חיובית



 

 

 113 פרוקסי כללי לקרין.עביר לוי מסיים את ההתקשרות הטלפונית וממני 

 114 2,750,000של  2018נערך דיון בכל סעיפי התקציב שהוצגו. על בסיס הנתונים ולאחר סבב קיצוצים ראשון, נקבע יעד גרעון לשנת 

לדיון  תועברהצעת ההנהלה . ₪אלף  800-גבש תוכנית להפחתה במסגרת התקצבי של כהמשרד תשהנהלת הועד החליט ש"ח.  115 

שעות בדוא"ל ולאחר מכן  48 לש. ההצעה תועלה לדיון 2018המנהל בו תתקבל החלטה לגבי אישור התקציב לשנת בוועד דוא"ל  116 

כדי לאפשר את  2017בנוסף, ההנהלה תעביר הצעה מסודרת להעברות תקציביות בתקציב  שעות נוספות. 48של להצבעה  117 

 118 ודיון הדוא"ל יעסוק גם בו IIXרכישת 

 119 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח

 120 פרישתו של דור נחמן מהוועד המנהל. .א

 121 .2018אישור תקציב לשנת  .ב

 122 לביצוע פעולות – ב' נספח

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

 800,000-כגיבוש קיצוץ של  הצעה לקיצוץ תקציבי

 2018ש"ח בהצעת תקציב 

 10.12.2017 יורם הכהן

בקשה להעברות תקציביות  הצעה להעברות תקציביות

למימון  2017בתקציב 

 IIX-רכישת גרסה חדשה ל

 10.12.2017 יורם הכהן

העברת הודעה לוועדת 

 בחירות

העברת הודעה על 

הוועד דור התפטרות חבר 

 נחמן לוועדת הבחירות

 7.12.2017 מור רוזנר

דיווח על התפטרות חבר 

 וועד

העברת דיווח לרשם 

העמותות על התפטרות חבר 

 וועד

 14.12.2017 מור רוזנר
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