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מכיוון שברוב   ,הביקורת הוא, אופן ההתמודדות של העמותה עם תקופת הקורונה  כיתהליב  נכללנושא שלאחרונה   26 

זו.   תקופה  בעקבות  מסוים  שוני  או  קושי  נוצר  נבדקבנוסףהעמותות  הביקורת  במסגרת  מול   ות,  התקשרויות  27 

הרלוונטיים בארגון קיימת כלל הגורמים  ל.  אחר  , אירועים מסוימים בארגון וכל דבר חריג או יוצא דופן שונים  ספקים 28 

 29 לבדוק כמה שיותר נושאים.   הינור לבדיקה ותפקיד המבקשונים להעלות נושאים האפשרות 

 30 לגוף המבקר?  העמותה אינטראקציה בין רו"ח קיימתהאם  :הכהן יורם

 31 קיימת כחלק מהסמכות להמליץ על אישור הדוחות הכספיים.  אינטראקציה , האכן :רבין רני

רבין לתפקיד  עד המנהל מקבל את החלטת וועדת האיתור לגוף המבקר וממליץ על רו"ח רני  והו  הצעה להחלטה: 32 

 33 הגוף המבקר של איגוד האינטרנט.

 34 רימון, רועי בסר, ארוד בליסה, אורי שדות. -(: קרין נהון, קרן אלבורג5בעד )

 35 (0נגד )

 36 (: אבי נגר ורמי מלאכי.2לא נכחו )

 37 2020אישור דו"ח מילולי לשנת  

במסגרת האסיפה הכללית שתתקיים החודש, על הוועד המנהל לאשר את הדו"ח המילולי לשנת   הכהן:  יורם 38 

צוינו  2020 כמו כן, התווסף סעיף שבו עלינו היעדים המרכזיים של האיגוד בשנה הקרובה.  . במסגרת הדו"ח  39 

בנוסף לאלה,   תה., חבר העמונביל ארמלי  מוללהעיד על עסקאות עם בעלי עניין, אנו הצהרנו כי אכן נערכה עסקה   40 

למשל, סעיף המצהיר על שווי כסף במסגרתו הצהרנו על שווי הכסף מסיילספורס    כמו  ישנם מס' סעיפים חדשים, 41 



וגוגל, סעיף המצהיר על הכנסות מימון מהשקעות העמותה, סעיף על הוצאות לפעילות וכו'. הדוח המילולי תואם  42 

 43 יפה הכללית.  את הדוחות הכספיים ומוגש כעת לאישורכם לקראת האס

 44  את היעד של קידום חופש הרשת. יעדים המרכזיים של האיגודללדעתי, יש צורך להוסיף קרין נהון: 

לשינוי הסעיף החמישי ביעדי  2020עד המנהל מאשר את הדוח המילולי לשנת  והו  הצעה להחלטה: , בכפוף  45 

 46 רכי דמוקרטיית הרשת.  תמרוץ מדיניות אינטרנט מתקדמת בישראל וכן קידום ע באופן הבא:ו הארגון

 47 רימון, רועי בסר, ארוד בליסה, אורי שדות. -(: קרין נהון, קרן אלבורג5בעד )

 48 (0נגד )

 49 (: אבי נגר ורמי מלאכי.2לא נכחו )

 50 דיון בהצעות חברים וגיבוש עמדת הוועד לגביהן  

במסגרת האסיפה הכללית, באפשרות חברי האיגוד להעלות הצעות חברים לשינויי תקנון ו/או לדיון    יורם הכהן:  51 

בסופו, התקבלו   12:00בשעה    15/6/2021היום,  ל  נקבעבאופן כללי. המועד הסופי להעלאת הצעות החברים   52 

 53 הצעות משני חברי עמותה. 

בשירותי   ה בנושא אנונימיזציה של מידע אישיחבר העמותה הראשון שהגיש הצעה הוא, איתן כספי, הצעתו היית 54 

. איתן התבקש להציג את הנושא במסגרת האסיפה לכלל חברי העמותה. חשוב לציין כי כוונתו של WHOIS –ה  55 
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