
 

 

 1 מנהל ועד ישיבת פרוטוקול

 2 הישראלי )ע"ר( האינטרנט איגוד 

 .זום -ישיבת ועד  – 2022 ביולי 17 תאריך

 מצ"ב הנושאים רשימת

 ועד חברי

 משתתפים

אבי נגר , ד"ר תומר , ם מלאכי, רזליכהזיו, עו"ד ורד -ד"ר שרון בררימון , -עו"ד קרן אלבורג

 .אורי שדותסיימון, 

  נעדרים ועד חברי

 , עידן רינג.הס-י אמיר, אסף וינר, נהורא דגןגליורם הכהן,  נוספים משתתפים

 והנוכחים, מנכ"ל חברי הוועד המנהל תפוצה

 זיו-ד"ר שרון בר הישיבה יו"ר

 הס-נהורא דגן ועריכה רישום

 3 היום  סדר אישור .1

 4 א'. בנספח מפורט אושר, היום סדר

 5 החלטות דוא"ל  .2

 6 אין.

 7 עדכון מנכ"ל .3

 8 אסקור את הנושאים לפי המחלקות השונות:יש לי מספר עדכונים.  יורם הכהן:

 9 .10.7(, הסתיים ביום סאנרייזרישום המוקדם למרחב ".ישראל" )ההליך ה –עדכוני מרשם שמות המתחם 

והן תישמרנה עבור הפונים. קיימים מקרים של פניות  –נמצאו תקינות נבדקו ומהן  150-בקשות, כ 700הוגשו  10 

 11 . ההגשה שנקבע ופורסם מועדשהוגשו באיחור, של חברות שאיחרו את 



 

 

 12 להליך הסאנרייז?בקרב הציבור האם יכול להיות שלא היתה מספיק מודעות  עו"ד ורד זליכה:

, שקיבלה חשיפה. הסיבה והודעה לעיתונות כלכליים עיתוניםשלושה מודעות בהפרסום שערכנו כלל  יורם הכהן: 13 

 14 כלל הציבור.בהליך שהוא בעיקרו פורמלי, ולא מיועד ל שמדובר שהשקענו תקציב מינימלי היא מכיוון 

 15 10,000גם קידום בדיגיטל בשווי של  פרסוםה כללבנוסף למודעות לעיתונות ולהודעה שהפצנו,  הס:-נהורא דגן

 16 ש"ח.

 IL.? 17-ומיינים בהאם ביצענו פנייה למחזיק הד עו"ד ורד זליכה:

. אנו מנועים לשלוח פנייה ILבמרחב  בעברישמות המתחם הקיימים כיום  ביצענו פנייה למחזיקים  יורם הכהן: 18 

 19 כזאת לכלל מחזיקי הדומיינים, מכיוון שהדבר ייחשב לספאם. 

להשקת המרחב החדש בעברית לציבור. מבחינת  –אני רוצה לציין, שאנו מכוונים כעת לפרסום המרכזי לנושא  20 

נזדקק כולל פרסום הסאנרייז, ומסתמן ש -ש"ח   150,000-, הנושא תוקצב ב2022בתקציב  –תקציב הפרסום  21 

 22 על מנת לבצע פרסום אפקטיבי. לתקציב נוסף

ם שמות ישנה סטגנציה ברישולפי נתני הרישום, ניתן לראות ש–רישום שמות מתחם נתוני הגידול במבחינת  23 

 24 .הקורונהתקופת לפני ואחוז הגידול במספרי שמות המתחם הנרשמים דומה לאחוז הגידול שנצפה המתחם, 

 25  ".ישראל" ייצור עלייה כלשהי ברישום שמות מתחם. ההשקה של  קמפייןאני מעריך ש –עם זאת 

 26 רימון הצטרפה לישיבה.-עו"ד קרן אלבורג

 27 תאושר? – האם בקשה כגון "שנאת.ישראל" ד"ר תומר סיימון:

 28 לבחינת הוועדה לשמות פוגעניים.זוהי דוגמה לבקשה שתעבור יורם הכהן: 

 IIX-  29מחלף 

לעותק חלופי טינג סשל מכרז לשרותי הו  - RFPוועדת ההיגוי לשרותי התשתית אישרנו בישיבה האחרונה של  30 

לאתר  –פ"ת  1-עלות של העברת תקשורת ממדר בעלויות אחזקה לפי מפרט מוגדר ומדוב .IIX-שרותי השל  31 

להגיע אל האתר החלופי עתידיים שיבקשו עבור לקוחות  ,מחירהתבקשה גם הצעת  –חלופי. כמו כן הארוח ה 32 

 33 גון שרותי אצבע.התבקש גם תמחור עבור ערכים מוספים כ –בתמסורת, וכמו כן 

לפרסום בעוד כשבוע. לאחר הפצתו, נוכל לבחון מי מהארגונים בארץ מעוניין לארח עותק אנו נצא עם המסמך  34 

 IIX. 35-ה של מחלף

 36 ?למחלף האם מדובר בגיבוי: ד ורד זליכה”עו

המצריכים חיבור בתקשורת  . מדובר בנפחים גבוהים,IIX-את יתירות ה המגדיל פעילות זו בהחלט יורם הכהן:  37 

 IIX 38-על סמך מה שנראה בתהליך, נבחן האם יש מקום לשינויים יותר משמעותיים בתפעול מחלף ה רחבת פס.

 39 במתכונתו הנוכחית.



 

 

ד"ר יובל שביט לוועדת ההיגוי לשרותי התשתית. עדכון נוסף בנושא התשתיות: אני שמח לעדכן על הצטרפותו של  40 

הציגו בצורה מאד עובדי התשתיות הציגו את תכולת עבודתם והם מלושה רשם מפעילות האיגוד. שוא מאד התה 41 

מקצועית הגבוהה. נמשיך בהצגות הטובה שנעשית, והן את רמתם ה הפעילות היומיומיתהן את  – טובה לוועדה 42 

 43 גם בישיבות הבאות של הוועדה לשירותי התשתית.תכלית אלו 

 44 ביקשתי מולרי שיוסיף גם את אריאל בינר למציגים במסגרת זו. אבי נגר:

 45 בהחלט. יורם הכהן:

 DATA 46-פרויקט ה

 47 שלנו.  DATA-ועד הגשת ההצעות למכרז הבסוף השבוע שעבר הסתיים מ

, שמות המתחם במרשםמידע ונתונים הנאספים גם  –ד ובאיג  BIG DATAמדובר בהקמת תשתית לניתוח כאמור,  48 

 IIX. 49-מחלף הגם בשרתי האיגוד וגם ב

לבניית תשתית שתאפשר לנו לנתח את המידע הייחודי אנו מכוונים , וזהו תהליך שאנו עוסקים בו בשנה האחרונה 50 

 51 שיש באיגוד.

עמידה בהצעות יכולת לראות בנוסף, חשוב יהיה  ?2022-ב מוכנה להטמעההאם התשתית : ד ורד זליכה”עו 52 

 53 בטי אבטחת מידע.יבדרישות פרטיות וה

הפעילות המתוכננת לגבי  הנבחר, וכמו כן זה צויין בבקשה. כלול בחוזה מול הספקסעיף שיהיה זה  יורם הכהן: 54 

. כבר עתה התחלנו להריץ 2023-ת ניתוח המידע תחלנה במדובר בהקמת התשתית. פעולו -2022 סוףל 55 

כאלו. , ואנחנו לא ממתינים רק למערכת הזו, ויש עוד פרויקטים CENTRשפותחו ע"י לבחינת המרחב, סקריפטים  56 

של מידע יש זווית   DATA-לפרויקט ה -כאמור  האיגוד, ואנו בשלב ההרצה שלו.בפעילות זהו שינוי תפיסתי חשוב  57 

 58 ם.לפרסו –ויש לו גם היבט ציבורי  נימיפ

 59 כזה. גודלחשוב יהיה לקבל את ליווי הייעוץ המשפטי לפרויקט בסדר  :ד ורד זליכה”עו

 60 האם ידוע לנו מדוע הוגשו רק שתי הצעות? זיו:-ברד"ר שרון 

 61 מכיוון שהדרישות שלנו מאד ספציפיות.היא התקציב שאינו מאד גבוה, או  ייתכן שהסיבה יורם הכהן:

 62 בהקדם.ולרי יעביר אליכם את המפרט 

 63 כעת, אעביר את השרביט לד"ר אסף וינר, שיציג את פעילות מחלקת הרגולציה בחודשים האחרונים.

עסק הראשון  –סקרים גדולים  3וכבר השנה עשינו  עוסק במידע ונתונים, –חלק ראשון בפעילות  נר:ד"ר אסף וי 64 

שתות חברתיות ושירותים מקוונים, השימוש ברסקר בנושא  -השני  בנושא עמדות הציבור ביחס לפרטיות,  65 

ייצא סקר נוסף  -ב  הציבור הישראלי. בשבוע הקרו עסק בפגיעות מקוונות ואוריינות סייבר בקרב –השלישי ו 66 

והפער התפיסתי בין הורים בקרב נוער  הרגלי ותפיסות השימוש באינטרנטהעוסק בקת קהילה, להמשוייך למח 67 



 

 

גם סקר נמצא בתכנית העבודה  כמו כן, ם סקר בנושא אלימות ברשת בנובמבר.צםוי להתבצע ג בנוסף, לילדים. 68 

 69 הרגלים, עמדות וחסמים. –של שימוש באינטרנט בחברה החרדית 

הוא  –אם התאריך המתוכנן הוא נובמבר  –נושא האלימות ברשת בסקר ברצוני להעיר לגבי ה ד"ר תומר סיימון: 70 

 71 בגלל הבחירות.תקופה זו, מוטה בעלול להיות 

ונים ים שונים, באמצעות כלי ניתוח נתמהשקפת הנתונים בתחו –תחום נוסף שהרחבנו השנה  ד"ר אסף וינר: 72 

בתחום נושאי הפניות למרכזי  –טראקטיביים. בעזרת כלים אלו, הנתונים השונים המתפרסמים באתר, למשל אינ 73 

 74 ניתנים לפילוח, לפי נושא או טווח זמנים. –בלוק ונטיקה 

, וגם את הנתונים שמתקבלים אנו משקפים מגורמי ממשל כמו כן, אנו מלווים את הפעילות בבקשות חופש מידע 75 

 76 לציבור.

אלימות ברשת בתקופת הבחירות הוא נכון. אני לא בטוחה ה אני לא משוכנעת שהסקר בנושא זליכה: עו"ד ורד 77 

 78 שלאיגוד יש את הרצון והכלים לעסוק בכך.

מו. גם בהקשר של פגישה שערכנו אני ונהורא עם אני מציעה שנייחד לנושא הזה דיון בפני עצ זיו:-ד"ר שרון בר 79 

לקרוא לפלטפורמות אחד הנושאים שעלו למשל, הוא כן  ודיברנו בדיוק על זה. -פרסי צדוק  בן עזריאל מצוות היחצ  80 

. או זיהוי של האיגוד עם צד זה או אחר של הקשת הפוליטית אין בכך צביעה, ולאכוף את כללי האתיקה  לגותולמפ 81 

לים לעשות אם לאיגוד יש את הכהלא בטוחה מסכימה עם ורד, ואני  -לגבי מדידת נתונים כאלו בתקופת בחירות  82 

 83 של בטחון לאומי.רגישים מרכיבים כאן את זה, ויכולים להכנס 

כשנכנסים לתקופת בחירות, מדובר ברגישויות של בטחון לאומי, ואני לא יודעת אם לאיגוד יש  עו"ד ורד זליכה: 84 

מה  יש לברור בקפידה מה האיגוד עושה ולא עושה בהקשרי הבחירות ואשמח להביןהכלים והרצון לעסוק בכך.  85 

 86 מה המיקוד כאן? ?האיגוד יכול להציע בנושא הזה. האם מדובר במשחק מלחמה או איסוף נתונים

טיביים, ות פיקנחשבושימוש ביכול להיות שדווקא ניתן להראות מגמות של נפח השימוש בבוטים ו אבי נגר: 87 

 88 מול מרץ אשתקד. 2022 בנובמברולערוך השוואה מעניינת של נפח השימוש 

עם המכון  -דומים, ערב הבחירות עשינו לפני שנתיים שיתופי פעולה בנושא משחק המלחמה,  הכהן:עו"ד יורם  89 

 90 יש לנו את הנסיון המקצועי לעשות זאת., ובהחלט וגורמים נוספיםוהמכון הישראלי לדמוקרטיה לבטחון לאומי 

 91 נעשית מזווית מקצועית לחלוטין. בנושאים הללו הפעילות של האיגוד רמי מלאכי:

 92 את הנושא לישיבת הוועד הבאהאכניס אני  זיו:-"ר שרון ברד

לא בטוח רוצים לעשות בהקשר הבחירות. אני יש לערוך מפרט מדוייק של מה שאנו  .בהחלט עו"ד יורם הכהן: 93 

שהוא סקר שברור  -עדיין עוסקים בכך. לעומת זאת  –האם המכון הישראלי לדמקרטיה והמכון לבטחון לאומי  94 

ה השאלה כיצד מבדילים עלת ,מלחמההמשחק סביב א שאני לא רואה איתו בעייה. דווקא בשת"פ נוש ניטרלי, הוא 95 

שלפני הוא , נושא נוסף, שהועלה לבחינה מטעם צוות היח"צזרה להתערבות לגיטימית כלשהי.  בין התערבות 96 

להעלות היה מקום מבחינת האיגוד הבחירות תתקיים ועידה שנתית של מאקו שנקראת ועידת המשפיעים ושם  97 



 

 

סדר וטין בלנמצא לחשזהו נושא  ישראל? ו נמצאת על סדר היום של מדינתשא הדיגיטל אינולמה נ –את השאלה  98 

 99 האיגוד. היום של

פלטפורמות וזה מתחבר לנושא של ההגנה על הפרט מפני  –אני נזכר בדיון האסטרטגיה הקודם  אורי שדות: 100 

 101 ד"ר תומר סיימון:זירה פוליטית?  איך מנוהל הטוויטר שהפך להיות -לדוגמה  –שם , ויש להתמקד בדיוק הענק

 102 פה לכל נושא, ו"ר ועדת הבחירות יכולה להיות שותי

סקירה וניתוחי עומק כולל  ,באתרשהעלינו התוכן  המוקד הוא עולם השירותים המקוונים בישראל. ד"ר אסף וינר: 103 

האיגוד כמי שמתמצא בהסדרת פלטפורמות. הרגולטורים מכירים  מעמדופה כדי לבסס את של החקיקה באיר 104 

רבים  ממשקיםוישנם בתחום, אלינו כמי שמבינים מקצועית פונים  בכך, ואני מוזמן לוועדות רלבנטיות בנושא. 105 

 106 התקשורת, הרשות להגנת הצרכן ועוד.כיום עם משרד 

תגובות לשימועים וקולות קוראים, כתב העת המקוון של האיגוד התעדכן מחלקת הרגולציה עוסקת רבות בכמו כן,  107 

 108 ועוד.

 109 אני רוצה לשבח את אסף על פועלו המרשים. רמי מלאכי:

, "ימי החסד 100-ב"ונמצא תפקיד מנהל תחום קהילה נכנס ל, שעידןאני מזמין את  –להצגה הבאה   הכהן:יורם  110 

 111 לבצע מספר נושאים. במקביל גם הספיקפקיד, אולם תהוא לומד את ה

 112 הפעילותאני לומד את  עידן רינג:

 113 ע את דעתכם על הצדדים החברתייםשמול, תת כולכם ואשמח לתאם פגישות אישיוכמו כן, חשוב לי להכיר א

שינויים מבניים כמו כן, נערכים בימים אלו של פעילות האיגוד, שקיימים בהם המון פוטנציאל להמשך.  והקהילתיים 114 

להתקדם יותר בפן המערכתי מול נשפר ממשק מול מחלקות האבטחה בפלטפורמות ונוכל במחלקה  115 

 116 מעבר לסיוע הנקודתי לפניות הציבור. -הפלטפורמות  

 117 ?105מוקד  איך הפעילות הזו משתלבת מול ד"ר תומר סיימון:

כמו כן נצא נה ויש ביניהם הבנה לגבי תחומי הטיפול השונים. ים בקשר עם אורנמצא 105נציגי מוקד  עידן רינג: 118 

 119 .עם חברי הוועד לאחר הפגישותבנושאים נוספים ואשמח לעדכן  ,לגיוס רכזת חדשה, במקום אביגייל

לנושא. כדי לתת את הזווית שלכם  - חשוב שכל אחד מחברי הוועד יישב עם עידן ויציג את תובנותיו  יורם הכהן: 120 

 121 נית חדשה לתחום.בהמשך נגבש תכ
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 123 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח

 124 (.מציג: יורם הכהן) דו"ח מנכ"ל .1
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 127 לביצוע פעולות – ב' נספח

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

עדכוני מדיניות 

מרשם שמות 

 המתחם

מגבלות בנושא  משלוח סיכומי הדיונים

 רישום שמות מתחם לפי תושבות

 01.08.2022 אורטל

-פרויקט ה

 DATA 

-לפרויקט ה -RFP משלוח מפרט ה

DATA 

 01.08.222 ולרי

דיון של הוועד במידת ואופן העיסוק של   2022בחירות 

 -האיגוד בבחירות הקרובות לכנסת 

משחק מלחמה, סקר, מאבק 

 יםיבבוטים/חשבונות פיקטיב

 ישיבת הוועד הבאה שרון/יורם
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