הצעות לתיקון תקנון עמותת איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(
שינויי! מוצעי! מהתקנו' המאושר האחרו' מיו! 10.7.2001

 .1לסימ' ב' "מטרות העמותה" סעי.2 5ח( :
 .1.1מהות התיקו :%לבטל את סעי" 5ח(" )הקצאת שמות מתח! תחת  ILוהסדרת התחו!(.
 .1.2דברי הסבר :תחו!  ILכהגדרה בסיסית שיי 9למדינה ,ועיגונו בכתב במטרות האיגוד
בתקנו' עשוי להכביד על ביצוע שינויי! .יש לפעול להשגת הסכ! רב ; שנתי ע! המדינה
למיסוד הנושא ,או עד לעיגו' התחו! בחקיקה.
 .2לסימ' ב' : 2
 .2.1מהות התיקו :%להוסי 5לסימ' ב'  2מטרה נוספת למטרות העמותה )מוצע שתהיה
הראשונה(" :ייצוג ציבור משתמשי האינטרנט בישראל".
 .2.2דברי הסבר :העמותה בראש וראשונה נועדה לשרת את חבריה ,משתמשי האינטרנט
בישראל ,ולקד! את התחו! לפיתוח שגשוג והצלחת האינטרנט בישראל.
 .3לסימ' ב' : .2
 .3.1מהות התיקו :%להוסי 5לסימ' ב'  2מטרה נוספת" :להפעיל אתר אינטרנט ,שיהיה מקו!
מפגש ואספקת מידע שוט 5לחברי האיגוד".
 .3.2דברי הסבר :האתר הנוכחי אינו מספק ,ונדרש פיתוח אתר הול! כיאות לארגו' המופקד
על פיתוח האינטרנט בישראל.
 .4לסימ' ג' "חברות" סעי .3 5א( עד ד( :
 .4.1מהות התיקו :%להוסי 5סעי 5ב' ,לפני סעי 5ב' הקיי!" :כל משתמש אינטרנט בישראל
יחשב כחבר בעמותה ,ובלבד שהינו מעל גיל  ,18ובתנאי ששיל! את דמי החבר לעמותה.
לעניי' זה "משתמש" ,הוא כל מי שיש לו חשבו' אינטרנט ,אצל ספק אינטרנט בעל רישיו'
בישראל".
 .4.2דברי הסבר :העמותה חייבת להיות ארגו' ציבורי רחב היק ,5ולא מועדו' קט' ,מצומצ!
וסגור של המייסדי!.
 .5לסימ' ג' סעי .4 5ג( :
 .5.1מהות התיקו :%לשנות את הסעי ,5כ 9שיתאי! לתיקו' המוצע הקוד! "גובה דמי החבר
יהיו בסכו! שנתי שלא יעלה על  12דולר ארה"ב מתורג! לשקלי! חדשי! ומעוגל כלפי
מטה ,ויקבע כל שנה מחדש ע"י הוועד המנהל .חריגה מעל לסכו! זה טעונה אישור
האסיפה הכללית ,כל עוד סכו! זה לא יעלה על  24דולר בש"ח .לא נקבע סכו! חדש ,יהא
הסכו! של השנה הקודמת תק .5תשלו! דמי חבר הינו תנאי ראשוני לחברות בעמותה
באותה שנה".
 .5.2דברי הסבר :הרחבת בסיס החברי! היא משימה ראשונית במעלה ,ולכ' מחיר סביר וזול,
ע! פתיחות מכסימלית ,ה! תנאי! בסיסיי! לצירו 5חברי! בהיקפי! גדולי!.

 .6לסימ' ד' "האסיפה הכללית" סעי: .9 5
 .6.1מהות התיקו :%להוסי 5בי' תפקידיה של אסיפה כללית רגילה" :ותאשר את התכנית
השנתית של האיגוד לשנה הבאה ,מעבר לשנה השוטפת".
 .6.2דברי הסבר :תכנית שנתית היא כלי עבודה חשוב בהפעלת ופעולת האיגוד.
 .7לסימ' ד' סעי: .10 5
 .7.1מהות התיקו :%להוסי 5סעי" :5פרוטוקול האסיפה הכללית יפורס! באתר האיגוד תו9
 14יו! ממועד קיו! האסיפה".
 .7.2דברי הסבר :המידע והחלטות האסיפה אמורי! להיות גלויי! לחברי האיגוד.
 .8לסימ' ד' סעי: .11 5
 .8.1מהות התיקו" :%ע! כינוס האסיפה הכללית ,היא תבחר את יו"ר האסיפה ואת מזכיר
האסיפה".
 .8.2דברי הסבר :יש צור 9להפריד בי' תפקיד הנשיא לתפקיד יו"ר האסיפה.
 .9לסימ' ה' "הועד" סעי: .14 5
 .9.1מהות התיקו :%להוסי" :5כל חבר וועד יקבל אחריות לטיפול בתחומי! מוגדרי! ,כפי
שיקבע יו"ר הוועד ובהסכמת חבר הוועד ,ולפחות בתחומי! הבאי! :כספי! ,חברות
באיגוד ,קשרי חו= ,קידו! האינטרנט בישראל ,מחקר ופיתוח ,אתר האינטרנט .אישור
חלוקת האחריות בי' חברי הועד ,תיעשה במסגרת האסיפה השנתית .שינוי ו/או החלפת
תחומי אחריות במהל 9השנה ,בהסכמת חברי הועד הנוגעי! בדבר ,תהיה נתונה
לסמכותו של יו"ר הוועד".
 .9.2דברי הסבר :עד היו! אי' הגדרת תפקידי! לחברי הוועד .קבלת אחריות לתחומי פעולה
מוגדרי! על ידי חברי הועד תקד! יצירתיות ויוזמות חדשות.
 .10לסימ' ה' סעי: .16 5
 .10.1מהות התיקו :%להוסי 5בי' תפקידי הועד "להכי' תכנית עבודה שנתית שתאושר ע"י
האספה הכללית ,ולא יאוחר מ;  30לנובמבר בכל שנה ,לגבי השנה הבאה שלאחריה.
תכנית העבודה השנתית תכיל את היעדי! לשנה הבאה ,את התקציב השנתי ואת הגדרת
התפקידי! והיעדי! של כל חבר וועד .לאחר אישורה ע"י הוועד ,תופ= תכנית העבודה
לכלל חברי האיגוד ,לא יאוחר מ;  30באוקטובר של השנה השוטפת ,לגבי תכנית השנה
הבאה .לא אושר התקציב ותכנית העבודה השנתית עד  30בנובמבר ,תכונס תו 21 9יו!
ממועד זה אסיפה כללית שלא מ' המניי' ,לדו' ולהחליט בנושא".
 .10.2דברי הסבר :עד היו! אי' תכנית עבודה שנתית ברורה וגלויה לחברי האיגוד ,ונראה שיש
צור 9לעג' נושא זה בתקנו'.
 .11לסימ' ה' סעי 18 5ד( :
 .11.1מהות התיקו :%לתק' את הסעי ,5כ 9שהניסוח החדש הוא" :אי' מגבלה על מספר
הכהונות הרצופות של חבר וועד ,כל עוד עמד לבחירות פע! בשנתיי! .אול! יו"ר הוועד
יוכל לכה' ברציפות בתפקיד זה לא יותר מארבע שני!".

 .11.2דברי הסבר :תפקיד היו"ר הוא תפקיד תובעני וייצוגי ,ולכ' יש צור 9לרעננו אחת לארבע
שני!.
 .12לסימ' ה' סעי: .23 5
 .12.1מהות התיקו :%להוסי 5פסקה בסו 5הסעי ,5כ 9שהניסוח החדש יהיה" :הוועד ינהל
פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .פרוטוקולי הישיבות וההחלטות שהתקבלו יוצגו
לחברי העמותה באתר האיגוד באינטרנט ,תו 21 9מיו! קבלת ההחלטות".
 .12.2דברי הסבר :יש צור 9בשקיפות פעילות האיגוד ,והצגת פרוטוקולי הדיוני! וההחלטות
באתר ,נועדה לקד! מטרה זו.
 .13לסימ' ו' "תקנו'" סעי: .25 5
 .13.1מהות התיקו :%להוסי 5פסקה בסו 5הסעי" :5תקנו' העמותה המעודכ' יוצג באופ' שוט5
באתר העמותה".
 .13.2דברי הסבר :יש קושי לחברי העמותה לקבל או לעקוב אחרי השינויי! בתקנו' .אתר
העמותה הוא המקו! המתאי! בו חברי העמותה יוכלו לעי' בתקנו'.
 .14לסימ' ז' "הגו 5המבקר" סעי: .26 5
 .14.1מהות התיקו :%כל הסעי 5ינוסח מחדש:
" .14.1.1וועדת ביקורת :האסיפה הכללית תבחר וועדת ביקורת שתמנה שלושה חברי
איגוד לפחות ,שאינ! חברי וועד .תקופת כהונת וועדת הביקורת תהיה שנתיי! ,א9
חבר וועדת ביקורת יכול להציע עצמו לבחירה ,לתקופת כהונה נוספת.
 .14.1.2האסיפה הכללית תמנה רואה חשבו' )שאינו רואה החשבו' של העמותה ,שימונה
מתו 9מאגר רואי החשבו' המאושרי! ע"י רש! העמותות( כדי שישמש כמבקר של
הפעילות הכספית של האיגוד.
 .14.1.3רואה החשבו' יגיש מידי שנה דו"ח ביקורת כספית לוועדת הביקורת ,שתדו' בו
ותציג את מסקנותיו ,ביחד ע! ממצאי וועדת הביקורת ,בפני האסיפה הכללית.
 .14.1.4וועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ,ההזמנה לה',
המניי' הדרוש בה' ודר 9ניהולה.
 .14.1.5וועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה ,ותחליט על דר 9ומועד
פרסומ! .המלצות והחלטות וועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות המצביעי! ,היו
הקולות שקולי! ,לא נתקבלה ההחלטה.
 .14.1.6וועדת הביקורת תית' לכל מבוקר את ההזדמנות הנאותה להגיב על ממצאי
הביקורת ,בטר! גיבוש! ופרסומ!.
 .14.1.7האסיפה הכללית רשאית לקבל או לדחות את ממצאי הביקורת והמלצותיה,
ולהחליט על נקיטת אמצעי! לתיקו' הליקויי! ,כפי שיומל= ע"י וועדת הביקורת".
 .15לסימ' ט' "מערכת כספית" סעי: .28 5
 .15.1מהות התיקו :%להוסי 5סעי" 5עובדי! בשכר :האיגוד יעסיק על פי צרכיו עובדי! בשכר.
היק 5המשרות והגדרות התפקידי! יוצגו בתכנית השנתית ,שתאושר ע"י האסיפה
הכללית".

 .15.2דברי הסבר :העסקת עובדי! היא חלק נכבד מההוצאה הכספית ,לכ' טעונה תכנו'
ואישור האסיפה הכללית.

מוגש ע"י אבי וייס ורפי הוידה.9/5/2002 ,

