
 

 

 1 מנהל ועד ישיבת פרוטוקול
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 מצ"ב הנושאים רשימת

 ועד חברי

 משתתפים
 .אבי נגר, רם מלאכירועי בסר, רימון, -פרופ' קרין נהון, קרן אלבורג

 .ארוד בליסה נעדרים ועד חברי

 נוספים משתתפים

 .אביגייל שגיאהס, -גלי אמיר, אסף וינר, נהורא דגןיורם הכהן, 

 

 והנוכחים, מנכ"ל חברי הוועד המנהל תפוצה

 קרין נהוןפרופ'  הישיבה יו"ר

 הס-נהורא דגן ועריכה רישום

 3 היום  סדר אישור .1.1

 4 א'. בנספח מפורט אושר, היום סדר



 

 

 5 אישרור החלטת דוא"ל בנושא מבנה מרחב ".ישראל" .1.2

חברי ועדת תשתיות,  2-חברי וועד מנהל ו 6בישיבת הוועד בה נידון נושא ניהול מרחב ".ישראל" נכחו : הכהןיורם  6 

דיון שנערך , חשובים קולות הוועד במלואו, נתבקשו אורי שדות ורמי מלאכי להקשיב לזו ומכיוון שלקבלת החלטה 7 

 8 בזום, ולהביע את עמדתם בכתב.

ן להלן: שלושה מחברי הוועד ה –ובאמצעות הדוא"ל  בזום שנתקבלו במסגרת ישיבת הוועדהעמדות  לסיכום, 9 

ממסד, שניים מחברי הוועד תמכו מדינה ולגורמי סיומת משנה מגזרית ת מכו בחלופת הרישום הישיר עם החרגת 10 

אולם קיבל –ממסד מדינה ובחלופת הרישום המגזרי, וחבר וועד נוסף תמך במבנה הישיר, ללא החרגת גורמי  11 

 12 בהבנה את הנימוקים להחרגה.

גם בוועדת ההיגוי לשירותי התשתיות של האיגוד הדיעות היו חלוקות, ועמדותיהם רשומות בפירוט בנוסח  13 

 14 ההחלטה.

לאפשר לכלל חברי הוועד המנהל לעיין בנוסח ההחלטה המלא, ולהוסיף הערותיהם מבקשת  :קרין נהון 'פרופ 15 

 16 ככל שתהיינה.

החלטת מבנה מרחב שמות המתחם ".ישראל" יועבר לעיון נוסף ואפשרות להעברת הערות סופיות  הוחלט: 17 

 18 לנוסח ההחלטה.

 19 

 20 30הישראלי, שנה לאיגוד האינטרנט  25ציון כנס לאישור מתווה ל .1.3

 21 שנה לאינטרנט בישראל

שנה לאיגוד האינטרנט  25בהמשך להחלטה בישיבת הוועד הקודמת, בנושא עריכת כנס שנתי לציון  :יורם הכהן 22 

שנה לאינטרנט הישראלי, הוקם צוות פנימי מקרב הדרג המקצועי באיגוד בהשתתפות אביגייל,  30-הישראלי, ו 23 

 24 נהורא, אסף ויורם.

מיקום  המחייבים שריוןלדיון בישיבת הוועד הנוכחית, היא לאפשר לצוות לקדם נושאים  מטרת העלאת הנושא 25 

 26 .2022מתבקש אישור פורמלי של הוועד לתקציב עבור הכנס, שייכנס לתקציב  –לכן פיזי לכנס, חברת הפקה וכו. 



 

 

האם האינטרנט מילא את הבטחתו?  –היעדים, הקונספט והמטרות של הכנס: כתמה מרכזית אלו  :אסף וינר 27 

ולאן מתקדם האינטרנט כיום? מרכיבי התוכן העיקריים הנם: דיון בין שתי אושיות אינטרנט מובילות, שיציגו זוויות  28 

מול נציג צעיר וביקורתי יותר; עריכת "היכל התהילה" של  –דוגמת וינט סרף  –חשיבה שונות על האינטרנט  29 

דקות( עם דמויות מעוררות השראה בתעשיית  7בחירה לנבחרים(; הרצאות טד ) האינטרנט הישראלי )כולל ועדת 30 

 31 האינטרנט הישראלית. 

אירוע ממצב עבור האיגוד, כמי שמוביל נושאי אינטרנט בישראל, וחשיפה לקהלים חדשים  –הקונספט המוביל  32 

 33 שחשוב שיכירו את פעילות האיגוד.

 34 האם תהיינה חסויות? אבי נגר:

 35 ויות הנן נושא מורכב ולא פשוט לגייס אותן.סחאביגייל שגיא: 

יש להבדיל בין חברות הנותנות חסות לכנס ומהוות גורם מימון נוסף, לבין ביצוע של שת"פ  נהורא דגן הס: 36 

 37 המסייע במיצוב וחשיפה לכנס, וכרוך בתשלום מטעמנו. -תקשורתי  

 38 וזה גם מרכיב חשוב בעלויות. – התוכןחשוב להדגיש שאין צורך בחברות שמכינות את המרצים ברמת  קרין:

שהכנס חשוב, ומבחינתי יש לו אישור. בעד שילוב של מופע אמנותי כמו כן, בעד מופע אמנותי כלשהו. חושבת  39 

 40 ישראלי, ומציע  גם פעילות של נטוורקינג לקהל המשתתפים.

 41 איש. 300-מבקש לציין שמודל התמחור הנו למוזמנים בלבד. כ יורם הכהן:

על סעיפיו השונים כולל: אולם, דוברים, אמצעי לוגיסטיקה  ש"ח 450,000-העקרוני הנו כ התקציב שגיא: אביגייל 42 

 43 והפצה.

 44 לבלתמ"ים. –נוספים  30%ההצעה חיובית בעיניי, מציע לאשר בנוסף למסגרת התקציב המוצע  אורי שדות:

 45 רואה חשיבות בהזמנת כלל חברי האיגוד לכנס זה. רמי מלאכי:

 46 אם יש חברים מעל עשור באיגוד חשוב שיוזמנו, ואף יקבלו הכרה על כך. אבי נגר:

ע"י הצוות  הוועד המנהל מאשר עקרונית את מסגרת התקציב שהוצגה בישיבת הוועד המנהל הוחלט: 47 

 48 שנה לאיגוד. 30-שנה לאיגוד האינטרנט הישראלי ו 25לקידום כנס לציון  המקצועי,



 

 

 49 

 50 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח .1.4

יורם הכהן, אסף : . )מציגיםשנה לאינטרנט בישראל 30-שנה לאיגוד ו 25אישור עקרוני למתאר הכנס לציון  .א 51 

 52 וינר, אביגייל שגיא(.

 53 )מציג: יורם הכהן(.אשרור החלטת דוא"ל לניהול ".ישראל"  .ב

 54 

 55 לביצוע פעולות – ב' נספח .1.5

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

ניהול מרחב 

 ".ישראל"

בנושא מבנה  ההחלטטוקול הופרסגירת 

מול מרחב שמות המתחם ".ישראל" 

 הוועד המנהל.

 28.9.2021 הס-נהורא דגן
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