
 

 

 1 מנהל ועד ישיבת פרוטוקול

 2 הישראלי )ע"ר( האינטרנט איגוד 

 .זום -ישיבת ועד  – 2022 אוקטוברב 23 תאריך

 מצ"ב הנושאים רשימת

 ועד חברי

 משתתפים

בחלקה הראשון של -ד"ר תומר סיימוןרם מלאכי, זיו, -ד"ר שרון בררימון , -עו"ד קרן אלבורג

 , אורי שדותאבי נגר הישיבה,

 עו"ד ורד זליכה נעדרים ועד חברי

 יורם 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 דיווח מנכ"ל .3

 8 לי מספר עדכונים:יש  :יורם הכהן

 9 במחלקת קהילה ובדת חדשהע

תואר שני לדימא  מתחילה לעבוד מחר.איגוד הצטרפה דימא אסאד ניקולה, והיא הקהילה וחברה בלצוות   10 

תטפל בנושא החברים וגם בפרויקטים של פער דיגיטלי ואוכלוסיות היא , ווניסיון עשיר בשיווק ופרסום בתקשורת 11 

 12 מיוחדות. 



 

 

 13 מרחב .ישראל

, לאחר שהובהר שרוב הדפדפנים הכניסו את העדכון 22.11-נקבע סופית ל – .ישראל מרחב תאריך ההשקה של 14 

 15 לגרסאות הבאות שלהם.

לציבור בקריאה  –גל"צ וכאן  –שתות ברדיו בר. הוא יתקיים 15.11-לאוויר עם מסע פרסום מקדים ב אנו עולים 16 

שום דומיינים בעברית. כל יעם קריאה לר –אנחנו משנים את המסר  – 22.11-לפתיחת הרישום, וב להתכונן 17 

ת מצב ונקבל לעוד שבועים, ואז נעשה הערכ 22.11-אחרי ה הפרסום ימשיךהפרסום נתמך בדיגיטל. מסע  18 

של המרחב ויידוע  מיועד להשקה הראשונית –ני ושהראהתקציב ם להמשיך את הפרסום. כרגע הא החלטות  19 

 20 שלכלל מסע הפרסום ייערך ליווי של צוות יחסי הציבור שלנו. –. כמובן הציבור אודותיו

 21 באיגוד  DATA -תהליך ההתנעת 

לראות את התוצאות של נתחיל  – 2023, ואני מקווה שבתחילת DATA-לפרויקט ה כיום התקיימה ישיבה ראשונה 22 

 23 הפרוייקט.

 24 למחלקת התשתיות PSODEV-קורס ה

בפרויקטים של  - משתלמתכואנו מקווים שנראה את ההשקעה התשתיות הסתיים,  למחלקת DEVOPS-קורס ה 25 

על תכני הקורס. הקפצנו משמעותית את הידע של האנשים  יםשמעתי פידבקים מאד חיובי מחלקת התשתיות. 26 

 27 הנדרשות באיגוד. ובהלימה למשימות

 28 אסטרטגידיון 

-עות הבוקר המאוחרות של הבשאת הדיון . נתחיל כאמור, ייערך במלון אלמא בזכרון יעקב –קום ימבחינת המ 29 

, אשר יציג את הפעילות בתחומים השונים ותכניות להמשך ועל הצוות הניהולי של האיגודבהשתתפות  24/11 30 

 31 בסיס זה, נערוך את דיוני העומק.

האחרונות, הדרג בשנים . 2023אנו נעביר לקראת הישיבה הזו, את התכנון התקציבי שאנו מציעים לשנת  32 

 33 בל את הפידבק מחברי הוועד.מאוזנת וזה מה שנעשה גם השנה, ונכמובן נק המקצועי מגיש הצעת תקציב

שקעות של האיגוד. עלו שאלות לגבי מצב הה –בישיבת ועדת ההשקעות השבוע, עלה נושא מצב השווקים בעולם  34 

ההמלצה היא שלא כדאי לעשות שינוי מהותי במתאר ההשקעות של האיגוד, אולם מכיוון שאלו השקעות לטווח  35 

 36 לא נבצע שינוי. –ארוך, ומשקל המניות נמוך אצלנו 

, 2.7%-עומדת על כדה שלנו יולכן היר –, שהן גם מניות מקומיות 13%סך כל המניות בתיק הוא  גלי אמיר: 37 

 38 ואנחנו עם אצבע על הדופק.מדובר בירידות קטנות, ש כלומר .8% סדר הגודל של הירידה עומד עלבשוק אשר כ

 39 ! הישיבה הסתיימה. 24/11-להתראות באלמא ב יורם הכהן:



 

 

 40 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח

 41 (.דו"ח מנכ"ל )מציג: יורם הכהן .1

 42 

 43 


