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 8 הכרות עם חברי הועד החדשים .3

פתוח את ישיבת הוועד החגיגית הזו, עם הצטרפותם של חברי וועד חדשים ומשמעותיים רוצה לאני  יורם הכהן: 9 

ם סבב נתחיל עיו"ר הישיבה. תפקיד , ומבקש מתנדב.ת לכםברך על הצטרפותהוועד המנהל. אני מ להרכב 10 

 11  ם.ותיקישל חברי הוועד החדשים וה הכרות קצר

 12 לסירוגין. יםחדשהו יםותיקים הוחברה ונערוך את הסבב, כך שיוצג :רימון-קרן אלבורגעו"ד 

לפני מספר  –יום חגיגי. בכמה מילים עליי אני מברך את חברי הוועד החדשים על הצטרפותם.  אורי שדות: 13 

שבועות התחלתי עבודה חדשה כדירקטור אסטרטגיה בחברת האנרגיה הירוקה סולארדג'. נשוי ואב לשניים.  14 

מחקר בעברי המקצועי מספר פרקים שונים וביניהם ייעוץ במקינזי ותקופה במערכת הביטחון ובתחום ה 15 

 16 באקדמיה. 

מרצה בבית ו הקשורים למשפט וטכנולוגיהמגוונים נושאים מחקר בעוסקת באני נעים מאד!  זיו:-שרון ברר ד" 17 

דיני המידע, דיני קניין רוחני, חדשנות באופן ספציפי אני עוסקת במכללה האקדמית ספיר. בהספר למשפטים,  18 

הרצון לכהן החיבור לאיגוד, ו. בתחומי העיסוק המרכזיים שלי בכתבי עת מוביליםאני מפרסמת מאמרים ויזמות.  19 

גם  .שבהם אני מתמחהעשייה הציבורית בנושאים גם  ת שליהאקדמי עשיהשלב ברצון להמנהל, נובע מהבוועד  20 

 21 ם כגון:ושאיהביאו אותי לרצות לקדם נ ,היבטים פוליטיים שונים בשנתיים האחרונותהשילוב של משבר הקורונה ו

בנושאים לטיפול  יישומייםופיתוח כלים  FAKE NEWS-מאבק בגנה על ילדים, ינטרנט למטרות חינוך, השימוש בא 22 

 23 .הללו

בעברי יזם בתחום סייבר ואבטחת מידע.  וועד, זוהי השנה הרביעית לכהונתי.אני כנראה ותיק חברי ה אבי נגר: 24 

עצמאי, במסגרת ייזום והקמת מערכות סייבר. עוסק בתחומים אלו כהיו ויש לי חברות בעולמות האלה. כיום  25 

השונים ובהקשרים שונים. הגעתי לאיגוד בגלל העניין והחשיבות הגעתי לאיגוד בשל תפיסת הסייבר בעולמות  26 

אני מכהן כיו"ר  – בהם עוסק האיגוד ונשאבתי לעולמות הטכנולוגים באינטרנט, על ילדיםשאני רואה בנושא הגנה  27 

 28 האיגוד.מערכות ומרכז גם את נושא ההתפתחות הטכנולוגית של  יגוד,שירותי התשתית באועדת 



 

 

יועצת בעברי כיהנתי כעולמות הטכנולוגיה והסייבר קרוב לעשור. סקת בעריכת דין בואני ע ורד זליכה:עו"ד  29 

ייצגתי  במערך הסייבר הלאומי. ויוזמות בינלאומיות חום מדיניותראשת תוכמשפטית של מטה הסייבר הצה"לי,  30 

לעיצוב  משרדי ממשלה ורשויות המדינה עם  את ישראל בארגונים בינ"ל, ושילבתי הרבה עבודה בין משרדית 31 

שותפה וראשת תחום סייבר ובינה המדיניות בתחום הסייבר. לפני שנתיים פרשתי משרות ציבורי ומצה"ל, ואני  32 

גונים ממגזרים שונים במשק, בתחומי מספקת ייעוץ משפטי למגוון ארלאכותית במשרד ליפא מאיר ושות', מ 33 

. במרכז פדרמן לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית כן, עמיתת מחקר וכמ הסייבר, טכנולוגיה ובינה מלאכותית. 34 

טית מבחינת יקרקריטית, הוא היותנו בתקופה  המנהל לוועד אותי חברה באיגוד קרוב לשנתיים, ומה שהביאאני  35 

 36 פרטיות.והמשל, לענקיות הטכנולוגיה, הממשק שבין חברה אזרחית למ התעצבות האינטרנט. מעניין אותי

שנות שירות צבאי שבהן  28בצה"ל לאחר אלוף -תתיים סמנכ"ל בחברת אלביט. בעברי מזה שנת רמי מלאכי: 37 

חטיבת הדיגיטל והמידע באגף התקשוב  -מפקד לוט״ם  -התפקיד האחרון בצה״ל  פיקדתי על יחידות טכנולוגיות. 38 

במסגרת שירותי פעלתי רבות בתחום החינוכי. כמו כן,  קצינים וחיילים. 3,000 -בסייבר, המונה למעלה מוההגנה  39 

האקדמיה הצה״לית למקצועות התוכנה וההגנה בסייבר )יחידת הדרכה המוכרת לעיתים בשם  -יחידת בסמ״ח  40 

יה, הן גיאוגרפית, הן ״בוגרי ממר״ם(, שהיתה תחת פיקודי, עסקה רבות בהרחבת החינוך הדיגיטלי לפריפר 41 

 42 תרבותית.-אקונומית, והן רב-סוציו

היגוי לשירותי בוועדת השל כהונה כנציג ציבור  שמח להצטרף לוועד, לאחר שנתייםאני  תומר סיימון:ד"ר  43 

חברת המדען הראשי של כיום, אני . את האינטרנט פגשתי עוד בימי מחב"א. בתפקידי של האיגוד תהתשתי 44 

 45 תפקידים בסקטורים שונים בתעשייה ובמדינה. המקצועי מיקרוסופט, ובעברי 

עידן שהולך להתעצב ולהשתנות עכשיו לקראת  -של האינטרנט מצאים בנקודות התפתחות קריטיות אנו נ 46 

, את כל מה שקורה סביב האינטרנט ותשמעצב –דיגיטלית הכלכלה הו NFT-התופעות כמו . 3.0אינטרנט  47 

 48 ה מגיע הנראה אותורואים במדינות שונות בעולם,  אמיתי. זוהי מגמה שאנו  E GOVומתחברים לתהליכים שיוצרים 

ורים הענקיות פותחות כאן את הסניפים שלהן, ויש כאן סקטהשחקניות לראות שכל כבר עכשיו ניתן גם לישראל.  49 

הממשלתי ייתן אותותיו בקרוב, ויגביר  נימבוסשעדיים לא נהנו מאותן טכנולוגיות. גם התהליך של פרויקט למים ש 50 

 51 ינטרנט פתוח ושקוף לכולם.את המודעות לא

משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן. הרקע עומדת בראש מחלקת הקניין הרוחני באני  רימון:-קרן אלבורגעו"ד  52 

ש לי נכדות, לפעילות הציבורית כחברת וועד מנהל, נובע מהתבוננות במעגלים הקרובים אליי: יש לי הורים וי 53 



 

 

טכנולוגיה, ויחד עם זאת מבינה את הסכנות קידמה ו. אני מאד אוהבת , על צדדיו השוניםנחשפים לאינטרנטוכולם  54 

התשובה לכך להיות מעורבת בצמתי השפעה. מה הייתי רוצה לראות?  -מכאן נובע הרצון הגלומות באינטרנט, ו 55 

שמעבר הדיגיטלי שת האינטרנט לאוכלוסיות להתמקד בהנג–הקורונה התחדדה על רקע החיים בצל נגיף  56 

התמודדות שלהם עם פעולות מקוונות שכולנו , שההגיל השלישידוגמת בני  -  והשימוש באינטרנט קשה להם 57 

אני  כמו תשלומים, בנקאות וכו" היא מורכבת יותר. הקושי נובע מגיל, שפה וכו".משתמשים בהם באופן טבעי  58 

ולצד העיסוק החשוב בהגנת סייבר ובמאבק בפייק ניוז, יש נגשה וחברה, רואה חשיבות רבה בכל הנושא של ה 59 

 60 לתת לו משקל משמעותי בפעילות קידום האינטרנט בישראל.

 61 

 62 בחירת נשיא לוועד המנהל .4

מעוניין להציג מועמדותו  מי מבין חברי הוועד הותיקים -אני מעלה את השאלה   רימון:-עו"ד קרן אלבורג 63 

זאת, על רקע ההסכמה כי חברי הוועד החדשים זקוקים לזמן למידה והתעמקות בפעילות  לנשיאות האיגוד. 64 

 65 האיגוד.

למען הסדר הטוב מול חברת אלביט, שבה  מבקש, ואת תפקיד הנשיא אני אשמח לקחת את עצמי רמי מלאכי: 66 

סדרת מטעם החברה לכהן בהתנדבות בתפקיד נשיא האיגוד. עד להלקבל חודש לקבלת אישור אני עובד,  67 

 68 אכהן כמ"מ נשיא האיגוד. –הנושא באופן רשמי מול חברת אלביט 

 69 שנה, ולכן לא מעוניין להציג מועמדות.לתקופה של  ן לא חבר ועדאני עדיי :ותדאורי ש

 70 בתפקיד הנשיא. מעוניין בשלב זה אני לא אבי נגר: 

 71 אנא שלחו לי וואטסאפ עם הצבעתכם. רימון:-עו"ד קרן אלבורג

 72 וואטסאפ.את הצבעתם באמצעות חברי הוועד מתבקשים לשלוח לקרן  יורם הכהן:

 73 )עד להסדרת הנושא מטעמו מול חברת אלביט(. פה אחד. רמי מלאכי נבחר למ"מ נשיא האיגוד הוחלט:

, ד"ר תומר סיימון, אורי ם מלאכיזיו, אבי נגר, עו"ד ורד זליכה, ר-רימון, ד"ר שרון בר-עו"ד קרן אלבורג בעד: 74 

 75 שדות.



 

 

 76 .עזב את הישיבהשדות אורי 

 77 איוש ועדות האיגוד .5

 78 

 79 כיום. הוועד המנהלו של הרכב כותיא, ויהמקצועי והמגדריוון אני מברך על הג  יורם הכהן:

לכל ארגון  ומהווה גאווהבהבטים מקצועיים ואכותיים, בהיסטוריה של האיגוד, הרכב חסר תקדים זהו לדעתי  80 

מצפה לכך שהוועד יהיה מעורב בהבטים האסטרטגיים של האיגוד. מבחינתי כמנכ"ל חברה אזרחית בישראל. אני  81 

 82 בהיבטים בתחומם.  מקצועניםל הימצאם של אנשים וחברי הדרג המקצועי מברכים עזהו חיזוק לאיגוד, ואני 

שיחזקו את מעמד האיגוד נכללים מספר נושאים בשנה הקרובה, של תכנית העבודה של האיגוד אסטרטגיים ה 83 

 84 חית.רגוף החברה האזופועלו כ

 85 בשני נושאים מרכזיים: , הפועלותאני רוצה לעבור לאיוש וועדות האיגוד

פיקוח על הפעילות המתבצעת המדיניות והמקדת בהתווית המת –היגוי לשרותי התשתית הראשונה היא ועדת ה 86 

 87 מרכזי הפעילות של התשתית יניהםב – המנוהלים על ידי איגוד האינטרנט לניהול ופיתוח שירותי התשתית

. וניהול ILלאומית המוגדרת כיום כקריטית: מרשם שמות המתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל  88 

 89 אבי נגר . בשנים האחרונות היו חברים בה (IIX- Israel Internet eXchange –והפעלת מחלף האינטרנט הישראלי 

הוועדה  ואבי לעדכן האם רצונם להמשיך בכהונתם בוועדה זו.  יף. אבקש מרמירמי מלאכי ורועי בסר כמשק כיו"ר,  90 

 91 הם חברי ועד, שלושה הם נציגי ציבור ואנוכי כמנכ"ל האיגוד.מתוכם  שניים -ששה אנשים  מונה 

 92 יו"ר ושני חברי וועד. –המונה שלושה חברי ועד מנהל  הוועדה השנייה הנה ועדת כספים

 93 יו"ר ועדת הכספים, אך זו לא החלטה רשומה.הנוהג הוא שיו"ר הוועד הוא  גלי אמיר:

אנו צריכים להוסיף חבר נוסף, אורי וקרן. : כיום חתימות. יש לנו שנייםהמינוי נוסף הוא מינוי מורשי  יורם הכהן: 94 

 95  לצרכי יתירות. מורשי החתימה חותמים על תשלומי שכר וספקים, והדבר נעשה באמצעות חתימה אלקטרונית.

 96 מעוניין להתווסף כמורשה חתימה, וכיו"ר ועדת הכספים.אני רמי מלאכי: 

 97 אני אשמח להיות חברה נוספת בוועדת הכספים.   זיו:—ד"ר שרון בר



 

 

רימון. -קרן אלבורגד  עו"זיו מצטרפים לוועדת הכספים של האיגוד, בנוסף ל-וד"ר שרון בררמי מלאכי  הוחלט: 98 

נוסף מטעם האיגוד, ובכך מתווסף למורשי החתימה וכמורשה חתימה רמי נבחר פה אחד ליו"ר ועדת כספים  99 

 100 אורי שדות יישאר בוועדת הכספים כמשקיף. הקיימים קרן אלבורג רימון ואורי שדות.

, ד"ר תומר סיימון, אורי ם מלאכיזיו, אבי נגר, עו"ד ורד זליכה, ר-רימון, ד"ר שרון בר-עו"ד קרן אלבורג בעד: 101 

 102 שדות.

אנא עדכנו לגבי המשך כהונה, או הצטרפות    -עדת ההיגוי לשירותי התשתית באיגוד לגבי מינוי נציגי ו יורם הכהן: 103 

 104 לוועדה זו.

 105 יו"ר.כ, ולהמשיך לכהן בה מעונין להישאר בוועדה אבי נגר:

 106 יות, בכובע של חבר ועד מנהל.תמעוניין להמשיך בוועדת תש תומר סיימון:ד"ר 

 107 : פה אחד הוחלט

 בנוסף למורשי החתימה קרן  וכמורשה חתימה נוסף מטעם האיגוד. רמי מלאכי נבחר ליו"ר ועדת כספים( 108 

 109 ואורי(.

 זיו נבחרה פה אחד כחברה נוספת בוועדת הכספים. אורי שדות ימשיך לכהן בוועדת -ד"ר שרון בר 110 

 111 הכספים כמשקיף.

  אבי נגר ימשיך לכהן בוועדת התשתיות כיו"ר, וד"ר תומר סיימון ימשיך לכהן בוועדת התשתיות כחבר 112 

 113 ועד מנהל. )במקום כנציג ציבור, כפי שהיה לפני בחירתו לוועד המנהל(.

זיו, אבי נגר, עו"ד ורד זליכה, רם מלאכי, ד"ר תומר סיימון, אורי -רימון, ד"ר שרון בר-עו"ד קרן אלבורגבעד:  114 

 115 שדות.

 116 

 117 2021נתוני רישום שמות מתחם בשנת . 6
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