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 8 תכנית לפיתוח מערך חברי האיגוד .1.3

על בנושאים על ותכנית מוצעת להגברת הערך המוסף של החברות באיגוד, ושיתופם בפ הציגה שגיא אביגיל 9 

 10 סדר היום של העמותה.



 

 

ת הגברת שיתוף חברי העמותה בנושאי התייחסות לאלמנטים מרכזיים דוגמ , כללה)מצ"ב( התכנית שהוצגה 11 

ומודל  עתי באמצעות קהילות מקצועיות, דיוור הניתן לחברים טכנולוגיה ורגולציה, כמו גם הגברת הערך המוסף 12 

 13 חידוש חברות חדש.

על בסיס עניין מקצועי. כמו כן,  הינוכחברת איגוד  והרקע להצטרפות – יחוויה האישית שלה  :רימון-קרן אלבורג 14 

 15 הי למעשה קהילה זו?ומת קהילת האינטרנט הישראלית האם תפקידו של האיגוד לייצג אהשאלה נשאלת 

 16 ישכמו כן,  קש למקד את הדיון בתפיסת עבודה, המציגה את הערך המוסף שהאיגוד נותן לחבריו.מב :אבי נגר

 17 ניוזלטר ובקיום מפגש או כנס שנתי לחברי האיגוד.חשיבות ל

הקהילות המקצועיות יחזקו וירחיבו את החיבור לקהילת האינטרנט הישראלית. כמו כן, האיגוד  :שגיא אביגיל 18 

 19 שהנםצריך להשוות את עצמו לארגונים המייצגים אידיאולוגיה המייצגת את טובת החברה בכללה, ולא לארגונים 

 20 .נישתיים איגודים מקצועיים

ם אינו מתבטא בפסיכולוגיה סף עבור החברימסכים עם דבריו של אבי כי מרכיב הערך המו אורי שדות: 21 

תית כזו או אחרת של מנגנון ההרשמה, ועליו לבוא לידי ביטוי בתוכן המבטא ערך מהותי נוסף, דוגמת התנהגו 22 

ניים" כגון חידוש תלת שנתי, תשלום באמצעות ילגבי מודל החברות, ניתן לנקוט בגישה של "מדרגות ב .למשל כנס 23 

על מנת להימנע ממצב שבו חברי האיגוד משלמים באופו חד פעמי, ובתוך מספר שנים  –הוראת קבע וכו" זאת  24 

 25 אלפי חברים שאין קשר הדדי כלשהו בינם לבין האיגוד.מאות או האיגוד ימנה 

 26 קש להבין האם הנושא הוגדר תקציבית. מב אבי נגר:

 27 ה הנקובה בתכנית המוצעת.בהינתן אישור עקרוני של הוועד, תיערך התאמה תקציבית, להערכ יורם הכהן:

החיבור יכול לבוא גם מתוך הכנס השנתי, כמפגש שנתי שמאפשר לקהילת בעלי עניין להתאחד פרופ' קרין נהון:  28 

מידי שנה, ולדון בנושא ייחודי, המשתנה משנה לשנה לפי רלבנטיות. יש להתחיל בקידום התכנית, כי השיתוף  29 

 30 טל על העבודה שנעשתה.-ולמי אביגילשל חברי האיגוד הוא חשוב ביותר ומודה ל

 31 רועי בסר עזב את הישיבה

נושא מודל  התכנית המוצעת לפיתוח מערך חברי האיגוד.את עקרונית עד המנהל מאשר והו הצעה להחלטה: 32 

 33 חידוש החברות יובא לדיון והחלטה בצורה נפרדת במועד שייקבע בהמשך.

 34 נגר, אורי שדותרימון, אבי -פרופ' קרין נהון, קרן אלבורג(: 4בעד )

 35 (0נגד )

 36 שנעדר בחלק זה של הישיבה(.-)ורועי בסר ארוד בליסה, רמי מלאכי(: 3לא נוכחים )

 37 ההצעה התקבלה.



 

 

 38 שנה לאיגוד  25 בסימן כנס – דיון .1.4

 39 

שנה  30 ת, על רקע מלא2022הציג בפני הוועד יוזמה לעריכת כנס שנתי של האיגוד בשנת   יורם הכהן 40 

 41 שנים להיווסדו של איגוד האינטרנט הישראלי. 25-לאינטרנט המסחרי בישראל, ו

תאפיין בסוגיות יורם העלה את השאלה האם יש רצון לחזור על קונספט הכנס כפי שנערך בשנים קודמות, שה 42 

 43  רחבות היקף או להתמקד בתימה ספציפית.

כאשר סביב נושא זה ייבנו  "א את ההבטחה שלו?האם האינטרנט מיל": שהתימה המובילה תהיהיורם הציע  44 

 45 יתר הנושאים.

של משאבי כח אדם יבטים עריכת כנס בסדר גודל כזה היש ל -אופרטיביתכמו כן, ציין יורם כי מבחינה  46 

 47 לצורך כך, נדרשת הסכמה עקרונית של הוועד.ותקציב.

עם המדינה מתאימים להוות נושא מרכזי לדיון בכנס כזה,  ים הדיגיטלייםיחסי המונופולגם   פרופ' קרין נהון: 48 

קצרות  TEDוהפורמט לכנס כזה יכול להיות כקונספט של בימות הייד פארק וירטואליות מקבילות, הרצאות  49 

ועדת  ולסיכום מליאה אכותית עם פאנל מונחה היטב. מוכנה להוביל את וועדת התוכן של הכנס ולכהן כיו"ר 50 

 51 .הכנס

 TED. 52מצטרפת להצעה לבצע את הכנס עם גורם חיצוני שיוביל אותו בפורמט  :אביגיל שגיא

 53 החדש, המתעדכן בימים אלו STS-רואה בכנס הזדמנות להצגת מאגר ה :אסף וינר

 54 מבקש להבין את חוות הדעת של צוות היח"צ ושל נהורא כמנהלת הנראות בנושא עריכת הכנס. :אבי נגר

היום לדיון כתפיסה רעיונית, לצורך קבלת חוות הדעת של הוועד המנהל, עדכנו כי הנושא הובא  :יורם וקרין 55 

 56 וטרם נידון בצוות המקצועי.

 57 שיבה פנימית של הצוות המקצועי, תיערך ח ,קבלת המשוב החיובי בדיון בוועד המנהלאור ל  :יורם הכהן

 58 ובישיבת הוועד של ספטמבר תוצג תכנית מסגרת לכנס.

. 59 

 60 מחלקת רגולציה  -וממשקי ממשל  הצגת דיווח פעילות  .1.5

 61 

 62 פעילותו עד כה, כולל התייחסויות שונותבמסגרת את היוזמות השונות הציג בפני הוועד המנהל  אסף וינר

 63 ל הממשקים מול גורמי ממשל שונים:לעדכוני רגולציה, ופוטנציא מטעם האיגוד



 

 

ים שמטופלים בידי חוזר לגבי נושאמטרת הצגת המכלול, היא הצגה מוגדרת של הדברים, כמו גם קבלת היזון  64 

 65 :רדים המרכזיים נמניםשבין המארגונים נוספים או מידע אחר. 

 התקשורת בנושא פרסום  והגברת שקיפות המידע בכל הקשור לפרישת הסיבים האופטיים  רדשמ 66 

 67 בישראל; 

 המשפטים בכל הקשור לעדכוני חקיקה ויוזמות רגולטוריות מעולמות הפרטיות, צרכנות  משרד 68 

 69 דיגיטלית וכלכלת אינטרנט; 

 רוה"מ ומערך הסייבר הלאומי, בכל הקשור לצורך לתכנון מהודק יותר ותקצוב לנושא חינוך  משרד 70 

פת סייבר מבוססת הציבור להגנת סייבר אזרחית, ובחינת הטמעה של אמצעים טכנולוגיים כנגד תקי 71 

DNS. 72 

 73 

 74 דיווח מנכ"ל .1.6

 75   יורם הכהן:

 76 תפקידים שאנחנו מגייסים בימים אלה: 3ישנם  – אדם-עדכוני כח

 77 בטים אדמיניסטרטיביים של האיגוד.ילטיפול בה –מנהל/ת משרד  .א

 78 לעבודה במחלקת הרגולציה בהיבטי איתור מידע ומחקר וקשרים בינ"ל. –מתאם/ת קשרים בינ"ל  .ב

לחיזוק הפן המחקרי ונושאי המדיניות במחלקת מרשם  – IP-וכתובות המרשם שמות המתחם סגן/ית מנהלת   .ג 79 

 IP 80-וכתובות ה שמות המתחם

שנות עבודה משותפת  6-כחברת דבי תקשורת סייימה את עבודתה מול האיגוד, לאחר  –החלפת משרד היח"צ  81 

עיניינית של המניעים לסיום כובדת, תוך הסברה טובה, וסיום ההתקשרות נעשה אף הוא בצורה יפה ומו 82 

כאמור, לאחר תהליך איתור חברת יחצ חדשה שנעשה ע"י יורם ונהורא, התחילה  .ההתקשרות מטעם האיגוד 83 

 84 .טריוואקס-צדוק-קוצ'יק פרסיחברת התקשורת האסטרטגית  -לעבוד בתחילת החודש )יולי(, החברה שנבחרה

יחסי הציבור וות העברת ידע ארגוני והגדרת מטרות לצנעשה תהליך התנעה סדור ויסודי לעם כניסתם לפעילות,  85 

 86 ותיערך גם פגישה שלהם עם הוועד המנהל. החדש,

הסתיים,  –לנושא הגברת שקיפות מידע של פרויקט הסיבים הממשלתישיתוף הפעולה עם הסדנה לידע ציבורי  87 

לא נמצאו מספקים לדעת הצוות , שאיסוף ואופי הנתוניםבטים מתודולוגיים לגבי מקורות היבהלאחר חילוקי דיעות  88 

 89 המקצועי באיגוד.

 90 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח .1.7

 91 .הצגת תכנית לפיתוח מערך חברי האיגוד ודיון בה. )מציגה: אביגיל שגיא( .א



 

 

 92 )מציג: יורם הכהן(. 2022שנה לאיגוד האינטרנט הישראלי בשנת  25דיון לגבי אפשרות קיום כנס  .ב

 93 אינטרנט לקידום על ידי האיגוד מול גורמי הממשל החדשים )מציג: אסף וינר(. אופציונלי: תעדוף נושאי .ג

 94 דיווח מנכ"ל. .ד

 95 

 96 לביצוע פעולות – ב' נספח .1.8

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

 ישיבת ספטמבר יורם הצגת תכנית מסגרת לוועד המנהל 2022 כנס שנתי
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 ישיבת ספטמבר אביגיל
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