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 34  .הועדה פרוטוקולי ועדות המשנה יפורסמו לכלל הועד בתוך שבוע ממועד הפגישה. פרוטוקולים אלו יכילו הצעות להחלטות

אני מקווה שזה יכנס להליך ך. כח מציג שאין מה לדווח וזה לא "לא מתאים להפצה, הדוהדיווח הנוכחי  –דווח דו שבועי  35 
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 38 עד צריך להיות יותר חזק, חסרה אינפורמציה כדי לקבל החלטות.והקשר בין המנכ"ל לואלון: 

 39 מעכב ביצוע וקבלת החלטות ולוח זמנים.נאוה: 

 40 המטרה להתוות את המדיניות ואסטרטגיה כל השאר זה תפקידו של המנכ"ל. קרין:

 41 עד מעוניין לדעת.ושהוצגו בדיווח הדו שבועי זה מה שהו מוסכם שהתכנים

 42 אתר האיגוד .3

 43 יצאו מהישיבה. ויעקב דור

 44 החדש. האתרמבנה והחזות של הציג את  רני

 45 . נאוה, אלון וקרין מסכימים."מדיניות ציבורית"ל "חופש הרשתהנושא "הציע לשנות את  אלון

 46 הסביר את הסיבה לבחירה במונח "חופש רשת" והנוכחים הסכימו להשאירו. יורם

 47 ו"ל ולכן לא נכון שימצאו תחת אינטרנט ישראלי, יש להעביר לחופש הרשת.יש מספר מאמרים על ח -קרין

 48 מציעה להוסיף את פרטיות לחופש הרשת. למה להפריד בין אינטרנט ישראלי לבינלאומי?        

 49 .ישיבהיעקב ודור חזרו ל

 50 .ועד מבקשים גישה לבדוק את האתרוחברי ה

 51 לאפשר להם. כיצד ניתןיורם ורני יבדקו 

 52 .ועד לכתוב תכנים לאתרורני ביקש מחברי ה

נאוה ביקשה לדעת איך מתקדם אתר החברים והציגה את החשיבות של הנושא לאור העובדה שאנחנו לקראת תהליך של  53 

 54 גיוס חברים.

עיכב את תאריך פרסום האתר החדש. הנגשת קבצי הווידאו כרוכה לבעלי מוגבלויות יורם הסביר שנושא הנגשת האתר  55 

 56 בעלויות גבוהות ועקב כך הוחלט שחומרים שאינם ערכיים מספיק לא יעלו.

 57 נאוה הציעה להשתמש בתקציב שיועד לאתר על מנת להנגיש את החומרים של האקדמיה.

בגלל הקושי שכרוך  ,אתריםדיון לגבי הקושי בהוספת כתוביות ושוקלים בנציבות להוריד את הדרישה ממתקיים  -בת שבע 58 

 59 בכך.

 60 חברי הוועד בירכו על העבודה המרשימה שבוצעה על ידי צוות המשרד בגיבוש האתר החדש. 

 61 בחודש האחרוןהחלטות דוא"ל  .4

 62 מס הכנסה של האיגוד.: הסכם שכ"ט לייצוג האיגוד בסוגיות  23.2.2016מתאריך החלטה 

 63 דור, בת שבע, נתן, לביא)הצביע במייל(, מני, נאוה, קרין(: יעקב, אלון, 9בעד)

 64 (:0נגד)

 65 (:0נמנע)

 66 (: 0לא הצביע)

 67 התקבלההחלטה: 

  68 
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 69  דיווח מנכ"ל .5

ונושאים המנכ"ל דיווח על נושאי כ"א, תשתיות, מרשם, ענייני משרד, אתר האינטרנט, מערך החברים, מדיניות ציבורית  70 

 71 בינלאומיים.

 72 )תחום מרשם(: 1999שהתקיימה בנושא שמות מתחם הפנימית דיווח על הפגישה בהקשר 

 73 .מתנגד למהלך של מחיקת שמות מתחם שאינם בשימוש דור

 74 במועד אחר ויובא להחלטת הועד.על ידי הדרג המקצועי באיגוד תקיים ידיון בנושא  -יורם

 75 .ביקשה לדעת מה קורה בארצות אחרות נאוה

 76 .1999ביקשה שבמאי יתקיים דיון לגבי נושא  נאוה

 77 משרד היח"צ החדש.תחילת פעילות ביחד עם הלוגו החדש ו 15/4/16דיווח שהאתר יעלה ב  יורם

 78 .מעבר לאפשרות של כניסה להרשמה ,ביקשה לתת באתר החדש מקום לאתר החברים נאוה

 79 בפני עצמו, כרגע אין חומרים עדכניים להציג לחברים.טכנולוגי פרויקט  הינוהשיב כי אתר החברים  יורם

מיה שהאיגוד מתכוון לפנות אליהם היא תוכל לעבור על הרשימה ולעזור דלאחר שנסיים את מיפוי אנשי האקהציעה כי  קרין 80 

 81 בגיוס.

 82 הם חברות.הציעה לפנות למשתתפי הקורסים של האקדמיה ולהציע ל נאוה

 83 השיבו שזה נוגד את חוק הספאם ואין אפשרות לפנות אליהם. ודור יורם

 84 דיווח מנכ"ל. מצגת הוסיף תאריכים לביקשה ל נאוה

 85 על ידי האיגוד מסמכי מדיניותתעדוף לגיבוש  .6

 86 .הציעה להוציא קול קורא לכתיבת המסמכים נאוה

 87 .ונטייםורללגורמים באופן יזום ים בתחום ולכן יש לפנות ע"י מומח להכתבהמסמכים על ש גורס יורם

 88 אמרו שיהיה נכון לפנות לאנשים ספציפיים שידועים כמומחים בתחום. ודור קרין

 89 : רוב הצבעותנושאים קיבלו את שה ש

 90 . התאמת הדין הישראלי בנושאי פרטיות ופרטיות הילד לכלכלת המידע1

 91 בישראל IPV6ה של אסטרטגיית פרישה והטמעויישום . גיבוש 2

 92 . גיבוש הסדר לעניין "מוות דיגיטלי" )החומרים שנשארים(3

 93 2010. עדכון מסמך אזרחות דיגיטלית מ 4

 94 למדיה ודיגיט-. האיגוד לאיגוד מקצועי במקצועות הניו5

 95 . מדיניות פס רחב בישראל )טכנולוגיה, מודל עסקי, תחרות, פרישה(6

כך שיבחרו שלושה נושאים לגביהם ניתן יהא את הנושא מקד הוסכם שיש ל - עדכון מסמך אזרחות דיגיטלית נערך דיון ב 96 

 97 .לכתוב מסמכים קונקרטים שניתן לגבש לגביהם מדיניות ציבורית.

 98 עזב את הישיבה מני

 99 .כאלה במקביל כמה פרוייקטייםיכולת של המשרד לנהל מגבלת השהבחירה בשישה מסמכים קשורה ל הבהירו ויורם מיטל

מסמכי המדיניות אל מול התפיסה של יורם ומיטל, חברי הועד תפקיד רואים את  ואלון נאוהשהאופן בין אי הסכמה עלתה  100 

 101 .גופים אחריםתשתית לייזום פעולה במתייחסים למסמכים כ ויורם מיטלבעוד  ,חזון של האיגודגיבוש הכגם במסמכים רואים 

 102 מבקש לאפיין כל מסמך, לתחום את הנושא ולהגדיר גבולות. הוא מבקש להוציא דיווח מה הוגדר לגבי כל מסמך. דור

 103 מבקשים שיצביעו על המסמכים שאפשר להתחיל לעבוד עליהם. ויורם מיטל

 104 התאמת הדין הישראלי בנושאי פרטיות ופרטיות הילד לכלכלת המידעהצבעה על מסמך: 

 105 בע, נאוה, לביא )נתן הסכמה מראש(ש-עקב, קרין, בת( : אלון, נתן, י9בעד)

 106 (: 0נגד )

 107 (: דור0נמנע )
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 108 (: 0) הצביע לא

 109 ה: התקבלהחלטה

 110 בישראל IPV6גיבוש ויישום אסטרטגיית פרישה והטמעה של הצבעה על מסמך: 

 111 בע, נאוה, לביא )נתן הסכמה מראש(ש-( : אלון, דור, נתן, יעקב, קרין, בת9בעד)

 112 (: 0נגד )

 113 (: 0נמנע )

 114 (: 0) הצביע לא

 115 ה: התקבלהחלטה

 116 גיבוש הסדר לעניין "מוות דיגיטלי" )החומרים שנשארים( הצבעה על מסמך: 

 117 בע, נאוה, לביא )נתן הסכמה מראש(ש-( : אלון, דור, נתן, יעקב, קרין, בת8בעד)

 118 (: 0נגד )

 119 (: 0נמנע )

 120 (: 0) הצביע לא

 121 ה: התקבלהחלטה

 122 תעשה לאחר גיבוש תיחומם והיקפם על ידי חברי הוועד שהציעו את הנושאים )נאווה ואלון(.ההצבעה לגבי מסמכים נוספים 

 123 המשרד הוסמך להתקדם עם המסמכים שאושרו.

 124 שקיפות ודברור .7

 125 .לא לפרסוםהצעה:  -)לפני הדיון(הצעת התקציב  - 1 מסמךהצבעה: 

 126 שבע, נאוה-, דור, בתאלון, נתן, יעקב: ( 6)בעד

 127 קרין(: 1נגד )

 128 (: 0נמנע )

 129 (: 0) הצביע לא

 130 .מסמך הצעת התקציב לא יפורסם: החלטה

 131 לפרסוםהצעה:  –התקציב המאושר  - 2מסמך הצבעה: 

 132 שבע, נאוה-( : אלון, נתן, יעקב, קרין, בת6בעד)

 133 (: דור1נגד )

 134 (: 0נמנע )

 135 (: 0) הצביע לא

 136 .: מסמך התקציב המאושר יפורסםהחלטה

 137 לכולם לא רק לחברי האיגוד.פרסום התקציב צריך להיות  -קרין

 138 את התקציב יש לפרסם באתר החברים ולספק להם יותר מידע משאר הציבור. -דור

 139 סדר היום לישיבת הוועד יפורסם בבוקר ישיבת הועד באתר הכללי -3הצבעה: מסמך 

 140 , נאוה, דורשבע-( : אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 141 (: 0נגד )

 142 (: 0נמנע )

 143 (: 0) הצביע לא

 144 מסמך סדר היום לישיבת הוועד יפורסם: החלטה

 145 הוסכם שנושאים רגישים לא יפורסמו

  146 
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 147 יפורסם -וטוקולים של ישיבת הוועד פר -4הצבעה: מסמך 

 148 , נאוה, דורשבע-( : אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 149 (: 0נגד )

 150 (: 0נמנע )

 151 (: 0) הצביע לא

 152 יפורסמו -פרוטוקולים של ישיבת הוועד : החלטה

 153 פרסוםלא ל –החומר המצורף לישיבה  - 5מסמך הצבעה: 

 154 שבע, נאוה, דור-( : אלון, נתן, יעקב, בת6בעד)

 155 (: 0נגד )

 156 (: קרין1נמנע )

 157 (: 0) הצביע לא

 158 רסםופילא  –החומר המצורף לישיבה : החלטה

 159 ביחד עם הודעה אישית לחבריםיפורסמו הודעות לעיתונות  - 6מסמך הצבעה: 

 160 שבע, נאוה, דור-נתן, יעקב, קרין, בת( : אלון, 7בעד)

 161 (: 0נגד )

 162 (: 0נמנע )

 163 (: 0) הצביע לא

 164 : הודעות לעיתונות ביחד עם הודעה אישית לחבריםהחלטה

 165 הציע דיוור מנכ"ל לחברים –דור 

 166 לא לפרסום –דיווחים לרשם  - 7מסמך הצבעה: 

 167 , נאוה, דורשבע-( : אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 168 (: 0נגד )

 169 (: 0נמנע )

 170 (: 0) הצביע לא

 171 יפורסמולא  –דיווחים לרשם : החלטה

 172 לא לפרסום, למעט אירועים, כנסים וועדות בכנסת –דיווח דו שבועי לוועד המנהל  - 8מסמך הצבעה: 

 173 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 174 (: 0נגד )

 175 (: 0נמנע )

 176 (: 0לא הצביע )

 177 א יפורסם, למעט אירועים, כנסים וועדות בכנסת.ל –לוועד המנהל : דיווח דו שבועי הוחלט

 178 לא לפרסום –דיווח מנכ"ל  - 9מסמך  הצבעה:

 179 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 180 (: 0נגד )

 181 (: 0נמנע )

 182 (: 0לא הצביע )

 183 לא יפורסם. –: דיווח מנכ"ל הוחלט

 184 א לפרסוםל –עובדים למעט מכרזים חוזי התקשרות עם ספקים ו - 10מסמך הצבעה: 

 185 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 186 (: 0נגד )

 187 (: 0נמנע )
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 188 (: 0לא הצביע )

 189 לא יפורסם.–חוזי התקשרות עם ספקים ועובדים למעט מכרזים : הוחלט

 190 הסכמים מהותיים ידונו לאור שווים האם יפורסמו לציבור - 10.1מסמך הצבעה: 

 191 ורשבע, נאוה, ד-אלון, נתן, יעקב, קרין, בת(: 7בעד)

 192 (: 0נגד )

 193 (: 0נמנע )

 194 (: 0לא הצביע )

 195 ם האם יפורסמו לציבורי: הסכמים מהותיים ידונו לאור שוויהוחלט

 196 פורסמוי -ניירות עמדה שהאיגוד מוציא בסוגיות שונות  -11מסמך הצבעה: 

 197 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 198 (: 0נגד )

 199 (: 0נמנע )

 200 (: 0לא הצביע )

 201 מויפורס -ניירות עמדה שהאיגוד מוציא בסוגיות שונות : הוחלט

 202 לא יפורסמו –סטטוס פרויקטים  - 12מסמך  הצבעה:

 203 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 204 (: 0נגד )

 205 (: 0נמנע )

 206 (: 0לא הצביע )

 207 סטטוס פרויקטים לא ייפורסם: הוחלט

 208 א יפורסםל –תכנון מול ביצוע רבעוני  - 13מסמך הצבעה: 

 209 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 210 (: 0נגד )

 211 (: 0נמנע )

 212 (: 0לא הצביע )

 213 תכנון מול ביצוע רבעוני לא יפורסם.: הוחלט

 214 יפורסם–תכנון מול ביצוע שנתי  - 14מסמך הצבעה: 

 215 שבע, נאוה, דור-ת(: אלון, נתן, יעקב, קרין, ב7בעד)

 216 (: 0נגד )

 217 (: 0נמנע )

 218 (: 0לא הצביע )

 219 תכנון מול ביצוע שנתי יפורסם.: הוחלט

 220 יפורסמו בהתאם לסוג הפרוייקט –סייבר, חברים( )מסמכי ייזום פנימיים של הפרויקטים  - 15מסמך הצבעה: 

 221 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 222 (: 0נגד )

 223 (: 0נמנע )

 224 (: 0לא הצביע )

 225 מסמכי ייזום פנימיים של הפרויקטים יפורסמו בהתאם לסוג הפרוייקט: הוחלט

 226 פורסמו לפי החלטת מנכ"לי –פניות שהתקבלו ממשרדי ממשלה שונים  - 16מסמך הצבעה: 

 227 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 228 (: 0נגד )
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 229 (: 0נמנע )

 230 (: 0לא הצביע )

 231 פורסמו לפי החלטת מנכ"לי –שהתקבלו ממשרדי ממשלה שונים  פניות: הוחלט

 232 פורסמו לפי החלטת מנכ"לי –פניות שהתקבלו מחברים   - 17מסמך  הצבעה:

 233 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 234 (: 0נגד )

 235 (: 0נמנע )

 236 (: 0לא הצביע )

 237 נכ"למיפורסמו לפי החלטת  –פניות שהתקבלו מחברים : הוחלט

 238 יפורסמו לפי החלטת מנכ"ל – מהציבורפניות שהתקבלו   - 18מסמך  הצבעה:

 239 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 240 (: 0נגד )

 241 (: 0נמנע )

 242 (: 0לא הצביע )

 243 פי החלטת מנכ"ליפורסמו ל –פניות שהתקבלו מהציבור : הוחלט

 244 לפי החלטת מנכ"ל ומשרד  FAQל שאלות שחוזרות על עצמן יש להעלותמציעה ש -קרין

 245 ורסם לפי החלטת מנכ"ל ולפי הענייןיפ -מסמכים שנשלחו לגופי מדינה - 19מסמך הצבעה: 

 246 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 247 (: 0נגד )

 248 (: 0נמנע )

 249 (: 0לא הצביע )

 250 הענייןפורסם לפי החלטת מנכ"ל ולפי י -מסמכים שנשלחו לגופי מדינה: הוחלט

 251 פורסמו לפי החלטת מנכ"ל ולפי הענייןי - מסמכים שנשלחו לחברי עמותה -20מסמך הצבעה: 

 252 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 253 (: 0נגד )

 254 (: 0נמנע )

 255 (: 0לא הצביע )

 256 פורסמו לפי החלטת מנכ"ל ולפי הענייןי -מסמכים שנשלחו לחברי עמותה : הוחלט

 257 החלטת מנכ"ל ולפי העניין יפורסמו לפי - מסמכים שנשלחו לפונים מהציבור -21מסמך הצבעה: 

 258 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 259 (: 0נגד )

 260 (: 0נמנע )

 261 (: 0לא הצביע )

 262 פורסמו לפי החלטת מנכ"ל ולפי הענייןי -מסמכים שנשלחו לפונים מהציבור : הוחלט

 263 יפורסם - כספי דו"ח - 22מסמך הצבעה: 

 264 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 265 (: 0נגד )

 266 (: 0נמנע )

 267 (: 0לא הצביע )

 268 יפורסם -דו"ח כספי : הוחלט

 269 
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 270 יפורסם - דוח מילולי -23מסמך הצבעה: 

 271 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 272 (: 0נגד )

 273 (: 0נמנע )

 274 (: 0לא הצביע )

 275 יפורסם -דוח מילולי : הוחלט

 276 יפורסמו - פרוטוקולים של אסיפה כללית  - 24מסמך  הצבעה:

 277 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 278 (: 0נגד )

 279 (: 0נמנע )

 280 (: 0לא הצביע )

 281 יפורסמו -פרוטוקולים של אסיפה כללית : הוחלט

 282 ת המשרדלוקח בהם חלק יפורסמו לפי החלטארועים, כנסים וכנסת ישראל שהאיגוד  - 25מסמך הצבעה: 

 283 אוה, דורנשבע, -(: אלון, נתן, יעקב, קרין, בת7בעד)

 284 (: 0נגד )

 285 (: 0נמנע )

 286 (: 0לא הצביע )

 287 ארועים, כנסים וכנסת ישראל שהאיגוד לוקח בהם חלק יפורסמו לפי החלטת המשרד: הוחלט

 288 בישיבה זו ידונו בישיבה הבאה. והנושאים שלא נידונ

 289 לביצוע העולות מהפרוטוקולמשימות  .8

 מועד לביצוע אחריות נושא מס"ד

החל מהישיבה  יורם הפנמת נוהלי ניהול ישיבות וועד והפצת פרוטוקולים 1
 הבאה

 1.4.2016עד  רני עינב קביעת מודל טכנולוגי לאפשור צפיה באתר לחברי וועד 2

 1.4.2016עד  חברי וועד כתיבת תכנים לאתר 3

 עד ישיבת מאי  ווסים בחודש מאי 1999בנושא קביעת דיון  4

גיבוש ותיחום נושאים למסמכים קונקרטיים בנושא אזרחות  5
 דיגיטלית ופעילות הסדרת מקצועות דיגיטליים

 1.4.2016עד  נאווה ואלון

  290 
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 291 נספחים .9

 292 סדר יום 

הקצאת  נושא מספר

 זמן

מסמכים  הערות ה\מציג

 לדיון

קביעת יו"ר ואישור  קבוע

 היוםסדר 

2 

 יו"ר 5 החלטות דוא"ל קבוע   

 יורם 20 דיווח מנכ"ל קבוע  

  1 

 שקיפות ודברור

קביעת תהליך הדברור, עומק ושיטת השקיפות הנדרשת )מסמך  יורם 15

 קישור הצעה צורף לסדר היום של הישיבה הקודמת. הנה הלינק(

2 

 סטטוס ונהלים

35 

 

והל בחירות והקמה של ועדת תקנון ונוהלים ) לאור בחינה נ -

 (2015 -ומסקנות מהתהליך הבחירות ב

 ועדות האיגוד -

צעת לביא להקמת מסגרת קבועה שבה יתקיימו דיונים ויתקבלו ה -

 החלטות לגבי עמדת האיגוד בנושאים עקרוניים

 10 מסמכי מדיניות 3 

 

קבלת החלטה על כתיבת מסמכי מדיניות לאור תעדוף חברי הועד 

 קישור )רשימת ההעדפות מצ"ב(

 20 אתר האיגוד  4

 

הצגת האתר לחברי הועד לפני עלייתו לציבור ) אלא אם כן אפשר 

 ( IPיהיה לצפות בו בנוהל שהצעת באמצעות 

 סה"כ 

 

120 

    293 

https://docs.google.com/a/post.isoc.org.il/document/d/1x56n7pbLwZeHw8ewNewSaFC-BY6b-uKaFAigaD10JR0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/post.isoc.org.il/spreadsheets/d/1BM5jr2zaFdwwu7R5okTqvbM2z8HWb7K-EHlh1WHf-xo/edit?usp=sharing

