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תכנית עבודה ותקציב לשנת 2020
בתחילת הישיבה וטרם הצגת תכנית העבודה לשנת  ,2020יורם מציג את עדי עטור לוי  ,מנהלת המשרד החדשה,
לוועד המנהל.
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כעת יוצגו עיקרי תכנית העבודה והתקציב לשנת .2020
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יורם הכהן :קיימים ארבעה תחומים עיקריים שבהם אנו מטפלים באיגוד :הראשונים ,תחום התשתיות ותחום
קשרי קהילה ורגולציה .במסגרת תחום התשתיות ,העשייה השוטפת תימשך באופן שגרתי ובנוסף תוקצבו מספר
פרויקטים ייחודים .בשנת  , 2020המטרה היא להגיע ליתירות של  1+1בתפקידים הקריטיים במערך התשתיות.
המשימה העיקרית במרשם שמות מתחם היא ,פיתוח הרישום הסנכרוני אשר עתיד להסתיים בתחילת שנת
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 , 2020הדבר יהווה השלמת תהליך המעבר לרישום מידי .להשלמת משימה זו יש השפעות מרחיקות לכת
מבחינת ניהול המרשם ומבחינת התשתיות במערכת המרשם  .פיתוח מסוג זה ,יאפשר לנו להגדיל את רישום
שמות המתחם .כמו כן ,יאפשר לנו לשלב בין יתר הרשמים שלנו את  WIXואת .GODADDY
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משימה נוספת ומשמעותית היא ,השקת מרחב . IDNישראל – ראשית ICANN ,אמורים לתת אישור לפעולה שכזו.
לאחר קבלת האישור ,נעבור לפעולות אופרטיביות ולכך יש היבט תקציבי מ י ידי  ,מכיוון שיש צורך לשלם ל –
 ICANNעבור אישור הפעולה.
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משימות נוספות וחשובות כוללות בין היתר :שיפור מערך א בטחתי ותפעולי של מערכות האיגוד ,הכנסת שירותים
חדשים במרשם כמו למשל , REGISTRY LOCK ,מנגנון העברת זכויות אחזקה בשם מתחם ו LIR -של .RIPE
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ולרי שומסקי :הוצגה תכנית עבודה לועדת תשתיות אשר התבססה על שלושה קווים מנחים :הראשון ,הגדלת
רישום שמות המתחם במרחב  . ILהשני ,שיפור אבטחת מידע והסמכה ל"רימון"  ,מדובר בהתחלה של רגולציה
קשה מצד המדינה .והשלישי ,שיפור זמינות מערכות .בהצגת התכנית לוועדת תשתיות פירטנו את העלויות
הכספיות וכן את ה עלויות בחודשי אדם.
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לביא שיפמן :הדבר החשוב ביותר בתשתיות ,מבחינתי ,הוא מערכת המרשם דור  . 4אם ההשקעה בהסמכה
מרימון תאט את ההתקדמות במערכת המרשם  ,לפי דעתי ,צריך לחשוב בצורה מעמיקה אם כדאי בכלל לפנות
לכיוון זה .אם ההסמכ ה לרימון תצריך מהאיגוד חודשי אדם רבים ,כדאי לוותר כדי להשקיע בקידום מערכת
המרשם והפיכתה למודרנית.
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ולרי שומסקי :אנו מנהלים את המשימות לפי סדרי עדיפויות .המשימות נפרשות על פני זמן מוגדר .כמו כן ,חשוב
להבין כי קיימים גם היבטים בירוקרטיים וגם היבטים עניינים וחשובים.
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יורם הכהן :האמירה הרווח ת היא שהרגולציה עולה כסף ושמדובר בעיקר בעניין של ניצול משאבים .בהסתכלות
רטרוספקטיבית ,ההחלטה להיכנס לתוספת החמישית הייתה החלטה נכונה .הן במובן המיצובי והן במובן
המהותי .החששות ,שהיו בנו גע לפעילות האיגוד בתחומים אחרים ,לא מתממשות  ,אלא להפך נותנות משקל
וערך נוסף לנושאים אחרים.
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לגבי תחום קשרי הקה ילה והרגולציה – מתוך ההסתכלות על מאבקים ציבוריים שעשינו ,לאיגוד יש ערך גדול
בידע הטכנולוגי שלו .בשנתיים האחרונות גיבשנו את מועצת הארגונים הדיגיטליים .מדובר בכמה ארגונים
שפועלים כמונו בענייני זכויות דיגיטליות.

40

ארוד בליסה :האם אנו נתפסים כמובילים בתחום?
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יורם הכהן :כן ,אנחנו נתפסים כמובילים כי האיגוד י ו זם ומרכז את מירב הפעילויות באיזורים הללו .הרעיון הוא
שיש ארגונים שי ותר חזקים בתחומים מסוימים והאיגוד תמיד שותף לתהליכים  .זוהי תובנה שהערך הגדול של
האיגוד הוא שיש לו הבנה טכנולוגית .לדוגמא :חוק הפורנו – ההשפעה שלנו הייתה ביכולת להסביר במסגרת
דיונים בארגונים שונים ,כמו למשל ,בכנסת ,בייעוץ המשפטי של הוועדה ,בשיחה עם מערך הסייבר הלאומי
וכיוב' .ההסבר העיקרי היה שהחוק עצמו הוא סכנת נפשות והנימוק לכך מגובה בהבנה טכנולוגית עמוקה .דוגמא
נוספת היא :כשלים בהפעלת מנגנון חסימת ה DNS-בחוק הסמכויות – כשבאים עם נתונים טכנולוגיים שמעידים
על הבנה עמוקה ,מתייחסים לנושאים ברצינות והתוצאה היא ,קיום דיונים רלוונטיים וחשובים בפרקליטות בעניין.

48
49
50
51

דבר נוסף וחשוב באיגוד הוא ,פרויקט  STSשאמור לתת מידע על סטטיסטיקות .ההגדרה הבסיסית היא פעילות
למען שיפור סטטיסטיקות האינטרנט ב ישראל .חלק מהמערכות שהוגדרו במסגרת פרויקט זה היו מערכות האיגוד
ובפרט מערכת המרשם ומערכת ה ,IIX-בהם יש מידע חשוב מאוד .פרויקט  STSאמור לשפר את הידע לאזרחים
ממקורות שונים כמו למשל מקורות ממשלתיים ,אזרחיים ,פנימיים וכו'.

17

19
20

22

24
25
26

28
29
30

34
35
36

39

42
43
44
45
46
47

52
53

במסגרת תחום קשרי קהילה ורגולציה ישנו תחום נוסף שראוי לתת עליו את הדעת והוא ,הוא כתיבת מסמכי
מדיניות ציבורית חדשים ,עניין שכרגע תלוי גם כן ב אישור התקציב .הוועד יכול לקבוע שמסמך אחד ייכתב מחוץ
לאיגוד ,אך העיקרון טמון בתקציב מאוזן מבחינת הועד המנהל.
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המשימה הרביעית היא משימת ה BLOCK -והעלא תו במודעות הציבורית .הצלחנו לקצץ את העלויות השוטפות
ועל כן אין צורך כרגע לשנות את ההגדרות .אך בתחילת השנה יש צורך בהשגת העצמאות התקציבית.
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אבי נגר :האם עומדים ביעדי התוכן?
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מי-טל גרייבר שוורץ :אנו לומדים את הנושא עם הזמן.
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נהורא דגן-הס :השיווק הוא מינימלי בגלל התקציב ,אך ככל שיש הגברה של המודעות ,ניתן לראות את
ההתקדמות בהתעניינות.
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רועי בסר נכנס לישיבה
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הנושא האחרון בתחום קשרי קהילה ורגולציה הוא ,קידום המודעות לתכני נטיקה בחברת הערבית .עניין זה תלוי
מימון קרן העזבונות .אם משרד המשפטים יכיר בתכנית ,הוא יממן כחצי ממנה.
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שני תחומים נוספים עיקריים באיגוד הם :תחום משאבי אנוש ומנהלה ו תחום הכספים .ראשית ,אנו מעוניינים
להתחיל להטמיע באיגוד תרבות ארגונית של מצוינות .לכך קיימים שלושה היבטים אשר באים לידי ביט וי בתקציב:
ההיבט הראשוני ,חיזו ק ההכשרות של עובדי האיגוד בתחומי הידע שלהם וזאת כדי לגרום לעובד להיות כמה
שיותר טוב בתחומו .היבט זה היה קיים בשנים קודמות ,אך לא מומש .היבט שני ,השתתפות בפעילויות שמקיים
 CENTRבתחומים השונים :טכנולוגיים ,שיווקים וכו' .חלק מהפעילויות כרוכות בנסיעה לחו"ל ובחלקן ניתן להשתתף
מרחוק .ההיבט הנוסף הוא ,גיבוש של מנגנון תמרוץ הצטיינות ,כדי לקדם את העובדים לתהליכי הצטיינות .ברגע
שיינתן אישור תקציבי לעיקרון ,החלוקה והפריטה של הנושאים צריכה להיעשות בצורה מדויקת  .כמו כן ,בנושא
הכספים ,יש צורך בשיפור מתודת הניהול של כספי האיגוד .השנה השקענו את כספי האיגוד בכפוף למגבל ות
שלנו כעמותה  ,פעולה זו מהווה צעד חשוב .בנוסף א נו רוצים לקחת עודפים של כספי האיגוד ולהכניסם לקרן
ייעודית ועל כך יתקיים דיון בוועד בנוגע לשאלה האם האיגוד צריך להיכנס לתחומים חדשים.
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ה תחום האחרון הוא נראות ושקיפ ות – מכיוון שאנו פועלים לחיזוק ההיבטים הטכנולוגים ,יש משמעות לנראות
כלפי חוץ בעניין .אנו רוצים להפוך את האיגוד לגורם שנתפס כגורם טכנולוגי מוביל ולשם כך יש צורך לתת ביטוי
איכותי של מוצרים ומידע .ולכן לא מדובר רק בנראות ושקיפות בנושאי קהילה ורגולציה אלא גם בתכנים
טכנולוגיים.
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לביא שיפמן :צריך לזכור שאולי בישראל מדובר בידע ייחודי ,אך לא כך בעולם.
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יורם הכהן :היבט נוסף תקציבי בתחום הנראות והשקיפות הוא ,אתר אינטרנט בערבית שטרם פותח כראוי.
המטרה היא גיבוש של האלמנטים השונים באיגוד לכדי אתר בערבית ולא בגרסה מועתקת .ההיבט האחרון הוא
הפודקאסט של  , ISOCיש פוטנציאל טוב מבחינת שיווקית ולכן יהיה צורך למצוא להיבט זה תקציב.
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לאחר הצגת תכנית העבודה והתקציב לשנת  , 2020הוועד המנהל מעיר ומנחה במסגרת מס' תחומים:
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הועד המנהל מחליט להוסיף לתקציב קשרי קהילה ורגולציה לשנת  2019במסגרת סעיף מסמכי מדיניות סכום
של  30אלף ש"ח  .כלומר בסעיף זה בתקציב לשנת  2019ההוצאות יעמדו על כ 60 -אלף ש"ח ואילו בתקציב
לשנת  2020הסכום ירד ל 20 -אלף ש"ח .העברה זו נובעת מהחזרים שעל האיגוד לבצע עוד בשנת  .2019ועל
כן התקציב עולה לשנת  2019אך י ורד לשנת .2020
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לביא שיפמן מציע להוסיף עוד כ 10 -אלף ש"ח לתקציב של השתתפות בכנסים בינלאומים.
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אבי נגר מציע לפצל סעיף במסגרת תקציב השיווק (נראות ושקיפות) לשני סעיפים :סעיף אחד ,שיווק ".ישראל"
וסעיף שני ,שיווק מרחב IL
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בת שבע אנגלברג בר סיימה את שיחת הסקייפ והעבירה פרוקסי לקרין נהון
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קובי סלע יוצא מהישיבה ומעביר פרוקסי לאבי נגר.
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הדיון בתקציב לא הסתיים ,וההחלטה הסופית הועברה לישיבת דצמבר ב.10.12.2019-
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נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל
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 . 1תכנית עבודה ותקציב לשנת 2020
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נושא

פעולה לביצוע

תקציב 2020

עדכון נוסח התקציב גלי אמיר
בהתאם להחלטות
שהתקבלו בישיבה
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