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 8 2022תקציב הצעת  .1.3

, הסכום הנקוב משקף הכנסות, שבחלק המציג את ה. ניתן לראות2022תקציב אני רוצה להציג את יורם הכהן:  9 

שההכנסות מפתיחת  הערכנו בתכנון התקציב מה השנייה לרישום מרחב ".ישראל".ההחלטה לפתוח את הר את 10 

 11 ש"ח. 250,000המרחב החדש תוסיף 

 12 מדוע ירדה ההכנסה של דמי החבר? אבי נגר:

 13 כי גם מספר החברים ירד.  גלי אמיר:

קבלני המשנה העובדים חלק הערה נוספת לתשומת ליבכם נוגעת להצגת עלויות השכר. בעבר,  יורם הכהן: 14 

לחלק מסעיפי סעיף זה, בעבר, וכעת הפכנו  במסמכי התקציב כרשעלויות ה השתייכו לסעיףמטעם האיגוד,  15 

 16 ניהול המשרד מתבצע כיום באמצעות מיקור חוץ ולכן לא מופיע בעלויות השכר. –הרכש. שינוי נוסף 

. בנוסף, 2021, בגלל השינוי בתצורה שהתבצע בשנת ANYCAST-יש עלייה בסעיף שרתי ה -  בשרותי התשתית 17 

 18 ולרי יציג בהרחבה. פח הפעילות.יש גידול בנ

: 2022בשנת  בעקבות פרויקט שדרוג המערכות גדל םישנם שני סעיפים מרכזיים שהתקציב שלה  ולרי שומסקי: 19 

 20  שרות ואחריות לתוכנה.-שרות ואחריות לחומרה, ומרשם-מרשם

 21 אני מבקש להבין את הסכום הכולל של פרויקט שדרוג המערכות. אבי נגר:

 22 דולר+מע"מ. 50,000סדר גודל של   ולרי שומסקי:

. מפני שמות ILעלייה בתקציב המרשם קשורה בין היתר למספר שירותים שנועדו להגן על מרחב ה יורם הכהן:  23 

 24 מתחם מתחזים או זדוניים.

 25 מתחם זדוניים.שרות חיצוני שיאתר שמות מדובר ב ולרי שומסקי:

 26 כזדוניים.ומאתר שמות מתחם שעלולים להחשד זהו שירות חיצוני שסורק את המרחב,  אורטל מאלדונאדו:

 27 



 

 

 28 זה צריך להיות מוצג בנפרד בתקציב. אבי נגר:

 29 תמונה טובה יותר לסעיף הכולל. היא כדי לתתכך,  הסיבה שרציתי להציג את זה יורם הכהן: 

התקציב מיועד לגיבוי עבור מיקור חוץ, למקרה שבו כח  – 4לגבי פיתוח מערכת מרשם גרסה  ולרי שומסקי: 30 

 31 האדם הפנימי יזדקק לכח אדם נוסף, על מנת לעמוד בלוח הזמנים. 

והסעיפים כוללים את שלב ההקמה;  ,להקים את המערכת 2022נרצה בשנת  – BI-לגבי פרויקט ה ולרי שומסקי: 32 

חיבור לפעילות באמצעות  –הפלטפורמות יישבו בענן(, והשלב השלישי כאשר תפעול המערכת ) –שני השלב ה 33 

מורכבת מאנאליסט היא כמשרה וחצי.  של המערכת הספקמטעם בסקירה פעילות זו הוערכה כח אדם ייעודי.  34 

, על מנת להתחיל לעבוד ת העובדים הללו על בסיס שעתי א ה. ההצעה שלי היא להפעיל בתחילDATAומהנדס  35 

 36 נחשוב על היקף המשרה שיש לגייס לטובת תפעול המערכת. –בהמשך עם המערכת. 

 37 לישיבה.פיזית אורי שדות הצטרף 

 38 לטובת הציבור. BI-יש להנגיש את המידע שיופק במסגרת פרויקט ה פרופ' קרין נהון:

הקמת מרחב חדש: ".ישראל". בנוסף, עדכון התקשרויות לספקי סעיף הפעילות היא סקירת  המשךולרי שומסקי:  39 

ANYCAST וייתכן שיידרש סכום נוסף לכח אדם של מתכנתים, אם נזדקק לכך, על מנת לעמוד בלוחות הזמנים , 40 

הן מטעמי חידוש בגלל הזמן שעבר מאז הקמתם  DNS-מערך הפצת ה סעיף נוסף הוא חיזוק של הפרויקט. 41 

 42 עמי אבטחת מידע.ומט

ישנו  –המוצגים כאן  472,000מתוך כמו שתוכלו לראות בסעיף "קהילה" ישנו שינוי משמעותי.  יורם הכהן:  43 

 44 שנדון בו מייד.  –כנס התקציב 

 45 החברה הערבית והחרדית?פרויקטים בקרב האם ממשיכים עם  פרופ' קרין נהון:

מכיוון שאנו רוצים הפעילות בקרב החברה הערבית והחרדית ממשיכה ע"י אורנה ואביגייל במשותף.  יורם הכהן:  46 

למיקור  כוללת של מחלקת הקהילהלעשות שינוי משמעותי בתחום הקהילה, אורי הציע שנוציא את הפעילות ה 47 

 48 תכנית אסטרטגית לפעילות זו.  על מנת לייצר –חוץ 

וראיתם את הפעילות התקשורתית. הם יכולים להיות מעולים בתהליך  "צדוק פרסי"הכרתם את צוות  אורי שדות: 49 

 50 ההקמה של תחום הקהילה, וגם להציע את הגורם שיאייש את התחום.



 

 

קוים לתכנית עבודה, ועלו נושאים מאד מעניינים. הם הציעו לבחור  שערכנו ביקשתי מהם בפגישה יורם הכהן: 51 

והאפיון שלי במהלך השיחה העלה ארבעה תחומים: טכנולוגי, רגולטורי, עסקי  –, שנתמקד בהם ארבעה תחומים 52 

כמקום חברתי שקורות בו  –סוציולוגי –הוא החלק החברתי  –)מסחר אלקטרוני ואתרי אינטרנט(, והנוסף  53 

ם ממשיך בפרויקטים קיימים, ואנו נערוך בו שינויי –. כיום התחום החברתי בליבת האינטרנט התרחשויות שונות 54 

ש"ח שניתן להוציא  150,000-סכום כ משים את שכר מנהל תחום קהילה, קיים שםמשמעותיים. אם אנו לא ממ 55 

 56 אותו החוצה למיקור חוץ.

 57 לייצר תכנית אופרטיבית כלשהי. צוות פרסי צדוק אני מציע שנגדר זאת בתקציב כלשהו, וניתן ל אורי שדות:

 58 "מיתון השיח" ומהי "העשרה מקצועית ובניית קהילה".מבקשת להבין מהם סעיפי  פרופ' קרין נהון:

.לאחר הכרותם עם אורנה, הם יורק-בניו הפדרציה היהודיתמטעם  Colabשתתפה במיזם אורנה ה יורם הכהן: 59 

ש"ח. הפרויקט ממומן  52,000מעוניינים לבצע פרויקט של מיתון השיח ברשתות החברתיות. הם תרמו לכך  60 

מקצועית ובניית קהילה, מדובר בקהילות שהוחלט שיש לקדם: אחת מהן היא  במלואו על ידם. לגבי העשרה 61 

, שמוביל הנק נוסבאכר; יש את קהילת האינטרנט הבטוח של אורנה, יש קהילה שאביגייל מקימה IL-NOGקהילת  62 

 63 מובילים לחוקרי אקדמיה.בונים ולהנגשת האינטרנט לחברה הערבית, וקהילה נוספת שאני ואסף 

הוא גבוה מידיי, אולם חשוב שיהיה כנס. את יתרת התקציב  לכנס בת שהסכום שתוקצב אני חוש נהון:פרופ' קרין  64 

 65 להעביר לרגולציה ומחקר.מציעה  -

 66 ש"ח בתקציב לטובת פעילויות אחרות בתוך פעילות הקהילה. 400,000-אני חושב להפנות את ה  יורם הכהן:

ק מפני חידוש פני תחום הקהילה. ודעתי ות אחרות. כנס הוא חלניתן לעשות כנס צנוע יותר ולייעד סכום זה למטר 67 

יש להבין מהי קהילת האינטרנט הישראלית. לגבי נושא  –פני עושים כנס לקהילת האינטרנט הישראלית היא של 68 

 69 ייתכן שצוות פרסי צדוק יביאו רעיונות טובים. –פריפריה פעילות משמעותית יותר ב של

יניי צריכים להיות מטופלים ע"י גורמים מתמחים חיצוניים. אני נעזר בהיבט מסמכי המדיניות בע אסף וינר: 70 

 71 המחקרי בכח אדם חלקי, וייתכן שיש לעבות את כח האדם בתחום זה.

 72 ?2022כמה סקרים אנו מייעדים לשנת פרופ' קרין נהון: 

 73 .סקר אחד גדול ואחד משנימתוכנננים שני סקרים:  אסף וינר:



 

 

 74 יש להקדיש סכום תקציבי מסויים לטובת עתירות מול יוזמות רגולטוריות בעייתיות.  פרופ' קרין נהון:

 75 בקשת תקציב עבור עתירות מתבצעת בזמן אמת מול הוועד, כאשר עולה חקיקה שיש לעתור מולה.  יורם הכהן:

ו ממשק עשינו קפיצת מדרגה השנה, בהובלתו של הנק נוסבאכר את התחום. יש לנ -גם בקשרים הבינלאומיים  76 

קשרי החוץ שלנו עלו בגלל תשלום רב יותר בגלל היקפי שמות המתחם שעלו אף  . ICANN-ו  ISOCטוב יותר מול  77 

 78 .יותר לארגונים הבינלאומיים, ומחייבים תשלום גבוה הם

 79 ח מבקר פנים. בנוסף, ישנו סעיף חדש של תשלום לדו"

הציג את דו"ח סקר הסיכונים שנערך ע"י מבקר הפנים. בין היתר, נבחנה הערכות האיגוד לשימוש  הכהןיורם  80 

סקרי עומק במסגרת  3יורם ציין שיתווספו כמו כן,  באתר חליפי במקרה התאוששות מאסון, שעברה בהצלחה. 81 

לאחר עיון בדו"ח סקר הסיכונים . החלטה לגבי תוכן סקרי העומק הנוספים תתקבל 2022תכנית העבודה ותקציב  82 

שנערך ע"י מבקר הפנים וההחלטה הקונקרטית לגבי תוכן הדוחו"ת תהיה לאחר עיון בסקר הסיכונים שנערך ע"י  83 

 84 הדוחו"ת הנוספים תתקבל בישיבת ינואר.בי תוכן לג מסכמתמבקר הפנים. החלטה 

כולל תקציב ייעודי לסקרי עומק של מבקר הפנים, כפי שצויין בגרסת התקציב  –התקציב אושר פה אחד  הוחלט: 85 

 86 14.12.21שהוצגה בישיבת הוועד ביום 

באמצעות פרוקסי  לרועי –רימון -קרן אלבורג, אורי שדות ום מלאכיפ' קרין נהון, אבי נגר, רועי בסר, רפרו בעד: 87 

 88 בסר.

 89 

אשרור החלטות הדרג המקצועי לגבי סוגיות שונות בניהול מרחב  .1.4 90 

 91 ".ישראל"

הועבר אליכם מסמך עדכני לנושא, לאחר ישיבה בהשתתפות הצוות המקצועי, ועו"ד טל קפלן.  יורם הכהן: 92 

ף לחזור למודל של ולשאול האם לא עדילמרות הצעתי לאשרר את המסמך, אני מבקש לערוך חשיבה נוספת  93 

עם החלטה זו,  תייצר התמודדות דומה אני חושש ש. ILפתיחת המרשם במתווה המגזרי, כמו במרחב  94 

אני אומר זאת על סמך התרשמותי  . "1999שנאלצנו להתמודד איתן בנושא "דומיינים מלפני  התרחשויותה 95 



 

 

ש כללי הניהול, שבה ראינו כי צפים מהעבודה האופרטיבית שנעשתה על ידי וע"י הצוות המקצועי, לצורך גיבו 96 

ועולים נושאים וסוגיות, שנראות ככאלו שייצרו התמודדות דומה להתרחשויות שצפינו בהם בנושא הדומיינים  97 

 98 למשל נושא "המילים השמורות" עלול לייצר בעיות רבות ומתמשכות. . 1999שנרשמו לפני 

ולשנות את המסמך, יש להתקדם כפי שהחלטנו, והמסמך אני לא רואה סיבה לחזור אחורה  פרופ' קרין נהון: 99 

 100 מספק פתרונות לבעיות שעלולות להתרחש.

 101 לרשויות המקומיות. MUNI סיומת הנזכרת במסמך לגבי מבקש הבהרה לגבי ההחרגה  רמי מלאכי:

נראות של יישוב באמצעות שם המתחם, למרות את האפשרות לרצינו לתת לרשויות המקומיות  יורם הכהן: 102 

 CO.IL. 103בר ראינו שרבים מהם רשומים תחת שכ

לא רואה צורך  לנקודות בעייתיות שעלולות להתעורר.טובים ומספק פתרונות   המסמך טוב בעינייאבי נגר:  104 

 105 בשינוי ההחלטה או המסמך.

 106 בעברית. MUNIרצינו את חוות דעתכם לגבי הסיומת המגזרית של  אורטל מאלדונאדו:

 107 ממליצה על הסיומת "ישוב" )ללא כפל האות י'(. פרופ' קרין נהון:

בין שמות  -מכיוון שיש נושא של סתירות   -נושא נוסף לתשומת ליבכם הוא נושא יישוב המחלוקות  יורם הכהן: 108 

 FIRST 109מתחם שיוכלו לטעון לשם מתחם זהה בעברית, אנו מציעים במקרים כאלו לדבוק במנגנון המקובל של 

COME, FIRST SERVEDהוא זה שיקבל איתו, ללא מתן אפשרות לטוען השני  -אשון שביקש את שם המתחם  . הר 110 

 111 בתור קבלת שם מתחם אחר לבחירתו.

 112 פה אחד.אושרר כללי הניהול למרחב ".ישראל" מסמך מדיניות  הוחלט:

פרוקסי  לרועי באמצעות –רימון -קרן אלבורגו , אורי שדותם מלאכירועי בסר, ראבי נגר, פ' קרין נהון, פרו בעד: 113 

 114 בסר.

 115 



 

 

 116 פרופ' קרין נהון-מטעם נשיאת האיגוד היוצאת דברי פרידה .1.5

ביצע עבודה תודה לכם על השנים האחרונות. יורם הגיע חמישה חודשים לפניי, ולזכותו ייאמר ש פרופ' קרין נהון: 117 

המקום שבו האיגוד נמצא היום הוא  - גאה במה שהאיגוד הפך להיות בשנים האחרונות כמנכ"ל. אנימאד טובה  118 

 119 השפעה ציבורית. ובעל טוב 

 120 אני מסיימת את הכהונה בידיעה שהאיגוד נמצא כיום בידיים טובות.

 121 הובלת את הנשיאות. הםוהחן שבנועם תודה לך על ה אורי שדות:

 122 

 123 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח .1.6

 124 .אמיר(גלי יורם הכהן, : ים. )מציג2022הצעת תקציב  .א
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