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 7  2020קביעת מועד לבחירות  .1.3

נו  יורם הכהן: כמדי שנה אנו עורכים את הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט בחודש דצמבר. כעת עלי 8 

, 21-23/12/2020ם תאריכיין הבועד המנהל . הצעתי היא, לקיים את הבחירות לולהחליט על המועד לבחירות 9 

 10 .לאחר חג החנוכה

הועד המנהל מאשר לקיים את הליך הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי  הצעה להחלטה: 11 

 12 .21-23/12/2020)ע"ר( בתאריכים 
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 15 קרין נהון וארוד בליסה.(: 2אינם נוכחים )

 16  2020תכנון מול ביצוע לחציון  .1.4

. ראשית, קיימים שינויים באופן החשבונאי בשל 2020סקירה של תכנון מול ביצוע לחציון הראשון של  יורם הכהן: 17 

, הכנסות מרשמים שרכשו 2018שנים. ישנן הכנסות עוד משנת  5הארכת תקופת הרישום של שמות מתחם לעד  18 

 19 2019. בהכנסות לשנת 2018מראש ועדיין משתמשים בהם ולכן נותר עוד סכום קטן משנת יחידות רישום 

 20 . 2020בתחום הרישום, מדובר באותם שמות שנרשמו וחלקם משויך לשנת 

 21 תהייה יותר הפסדית מהתכנון המקורי בשל שינוי הרישום. 2019אפשר ששנת  אבי נגר:

ינה פחות או יותר קבועה. היה נדמה כי הרישום מתבצע באופן כמות הדומיינים הנרשמים לשנתיים ה יורם הכהן: 22 

מחזורי בשנים הזוגיות, אך כעת ניתן יהיה לראות תמונה מדויקת יותר. כמו כן, ברבעון השני ניכר גידול  23 

, הדבר אומר כי בכל חציון הייתה עלייה בסדר 115% -עד עתה אחוז הביצוע עמד על כ 2020ברישום.בשנת  24 

ברישום. ניתן לראות לכך ביטוי גם בנתונים של שמות מתחם שנרשמו לשנתיים ומשוייכים לשנת  15%-גודל של כ 25 

, חלק משמות המתחם נרשמו לשנתיים וכך לכאורה אנו יכולים לדעת כבר 2020. בתכנון התקציבי לשנת 2021 26 

 27 . 2021כמה נרשמו גם לשנת  2020בשנת 

 28 סי להצבעות בישיבה(.קרין הצטרפה לישיבה )ארוד בליסה נתן לקרין פרוק

ניכר כי קיים עודף בהכנסות במחצית הראשונה של השנה. הדבר נובע בעיקר מעלייה ברישום שמות  יורם הכהן: 29 

 30 רוב ההכנסות מגיעות במחצית הראשונה.  IIX-מתחם. כמו כן, ב

 31 אנו שואפים להעלות את מספר החברים  לגבי תחום חברי האיגוד,  קרין נהון:

עלינו לטפל בנושא החברים בצורה משמעותית יותר. חברי האיגוד חשובים לאיגוד לא רק במובן  יורם הכהן: 32 

הייצוגי, אלא במובן המקצועי. חברי איגוד ממגזרים שונים הרלוונטיים לפעילות האינטרנט כמו למשל, מגזר עסקי,  33 

החברים, אף יכולים להיבחר  ממשלתי, אקדמאי, יכולים לתרום רבות לפעילות האיגוד ובעלי הפוטנציאל, מבין 34 

 35 כחברי ועד ולהשפיע לטובה. על האנשים שיגוייסו כחברים, להיות בעלי משקל משמעותי בתחום. 

הצעתי היא, לישיבת הועד המנהל הבאה, מחלקת קשרי קהילה תציג תכנית סדורה בעניין ועל כך נקיים דיון  36 

 37 מסודר בסוגיית חברי האיגוד. 

עפ"י בדיקה שערכנו, עד סוף השנה אנו נעמוד באחוזי ביצוע גבוהים. הערכתי היא, שנסיים את  יורם הכהן: 38 

אלף ש"ח, חלקו נובע מירידה מסוימת בהוצאות כתוצאה ממשבר הקורונה  700השנה הנוכחית עם עודף של  39 

ם אנו זקוקים את וחלקו ממשתנים נוספים. מכיוון שבשלב הזה איני יכול לציין בפניכם נושאים ספציפיים, שלה 40 

סכומי הכסף, הצעתי היא בשלב זה היא להפנות את העודפים הללו למימון בלוק ומסמכי המדיניות. הקרנות  41 

הממנות את הבלוק ואת מסמכי המדיניות עתידות להסתיים בשנה הנוכחית או להיכנס לבסיס התקציב ולכן  42 

 43 העודפים יכולים להמשיך לממש את הפעילויות הללו. 

 44 הנוכחית? באווירה הציבורית האם, לדעתך, יש ערך במסמכי המדיניות  :רמי מלאכי

כן, יש ערך למסמכי המדיניות ואתן לכך דוגמא. מסמך על פרטיות ילדים אשר נכתב לפני שנתיים  יורם הכהן: 45 

יש  וחצי. כיום, המסמך חזר להיות רלוונטי עקב כניסה מחדש של משרד המשפטים לנושא של חקיקת פרטיות. 46 

צורך להשתמש במסמך זה, על מנת לקדם סוגיות בעניין. למסמכי המדיניות קיים ערך גדול וצריך לבחור אותם  47 

בהתאם. בסופו של דבר, אם יועלו צרכים מסוימים, אני אציג אותם בפני הוועד המנהל, לצורך הגדלת סעיפי  48 

 49 התקציב הרלוונטיים, כרגע הנושאים מצויים בדיון פנימי. 

 50 מדוע ישנם עודפים במחלקת קהילה ורגולציה?  אבי נגר:



 

 

 51  רוב העודפים נובעים מכנסים שתוכננו, אך בוטלו יורם הכהן:

נכון להיום, ישנם פודקאסטים בהכנות להעלאה. בנוסף, הכנות של ערכות הדרכה במסגרת  טל גרייבר שוורץ:-מי 52 

כמו כן, נעשו פעולות נוספות שלא היו  .2020צמצום הפער הדיגיטלי, שעתידות לצאת לפועל עד סוף אוקטובר  53 

 54 כרוכות בתקציב. במקום הכנסים שתוכננו, ביצענו מעבר לוובינרים ולכן חלק מהתקציב לא נוצל. 

לדעתי, דווקא תרומת הכסף לפתיחת בתי ספר במגזר הערבי, בהתאם לדוגמא שנתת, יכולה לגרום  אבי נגר: 55 

 56 להשפעה רחבה יותר בנושא. 

מנסה להשפיע באופן של מתן ההזמנות לגופים לעבוד בצורה נכונה וכן ע"י העלאת המודעות.  האיגוד יורם הכהן: 57 

לדעתי, לתרום את סכום הכסף שברשותנו לטובת פתיחת בתי ספר נוספים במגזר הערבי ובכך להגיד שביצענו  58 

 59 תרומה, אינני בטוח עד כמה פעולה זו תשפיע לטובה לאורך זמן. 

זר הערבי קיימת בעיה גדולה של תשתיות. גם משרדי הממשלה מתקשים במציאת במג טל גרייבר שוורץ:-מי 60 

פתרונות לבעיות הללו. אנו מנסים להתמודד עם הבעיות השונות באופן של העלאת המודעות ויצירת אמון  61 

 62 במשרדי הממשלה ולא ע"י מתן סכומי כסף אקראיים. 

מגיעה לסיום הקמתו. הפעילות באתר הינה חשובה בנוסף חשוב לי לציין כי האתר שלנו בערבית ש יורם הכהן: 63 

 64 מאוד ויכולה לתת ערך מוסף למשתמשים השונים שמעוניינים לשפר את אתרי האינטרנט שלהם. 

אני אפנה למכרה שלי, שותפה פעילה בכל הקשור להנגשה ועבודה מול הקהילה הערבית.  רימון:-אלבורג קרן 65 

 66 אקבל ממנה רעיונות כדי לנסות לשפר את התהליכים ואעדכנכם בהתאם.

כי הוועד המנהל ימנה שני חברים  ואבקשבנובמבר, לשנה חוזה השכירות שלנו מול מפעיל מתחדש  יורם הכהן: 67 

בחינת החלופה של רכישת משרד נוכח הירידה הצפויה בעלויות המשרדים עקב ה לצורך מטעמו לוועדת המשנ 68 

 69 .המשבר
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