איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( מ.ע) 58-0299543 .להלן" :האיגוד"(
דו"ח מילולי לשנת 2009
בהתאם להוראות סעיף 37א לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-להלן הדו"ח המילולי של האיגוד לשנת ,2009
בהתאם לראשי הפרקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק כאמור:
.1

הפעולות העיקריות שביצע האיגוד לצורך קידום מטרותיו ,במהלך שנת - 2009
האיגוד ביצע ומבצע פעילויות שונות לקידום האינטרנט בישראל ולהנגשתו לאוכלוסיות שונות .להרחבה
נוספת אודות פעולות אלה ,מעבר למפורט להלן ,ניתן לפנות למצגת לחברי האיגוד ,המוצגת באסיפה
הכללית השנתית ע"י נשיא האיגוד ומצורפת כנספח "א" לדו"ח זה .בין פעילויות האיגוד לצורך קידום
מטרותיו ,ניתן למנות את הפעילויות הבאות:
 .1.1הסרת חסמי גישה טכנולוגיים – קידום סטנדרטים פתוחים ,לרבות:
.1.1.1

הקמת והפעלת משרד  W3Cהישראלי ) – (www.w3c.org.ilהאיגוד מפעיל את
משרד ה W3C-הישראלי משנת  .2008המשרד מהווה את נקודת הקשר בישראל
לפעילויות קונסורציום  W3Cהעולמי .מטרות המשרד הן להביא ליישום המלצות ה-
 W3Cבתחום סטנדרטים ברשת ,לשמש ערוץ קשר בין החברה בארץ לארגון ,ולתמוך
בלוקליזציה ותקני העברית.

.1.1.2

תמיכה בפרויקטים בנושא קוד פתוח ) – (www.isoc.org.il/openהאיגוד פועל
במטרה לעודד מערכות ותהליכים שקופים ,אשר אינם מציבים מחסומי גישה
והמאפשרים לכל אחד להתאים את המערכת לצרכיו .הפעילות מבוצעת בדרך של
הגברת המודעות לאופי ולערך של קוד פתוח עבור צרכנים ומפתחים; אחזקת שרת
התומך בהפצת תוכנות מבוססות קוד פתוח; ותמיכה בפרויקטים והנעתם במסגרת קול
קורא לפרויקטי קוד פתוח.

.1.1.3

קידום השימוש ב Moodle-במערכת החינוך ומוסדות להשכלה גבוהה – האיגוד פועל
במטרה לקדם את נושא הלמידה המקוונת במדינת ישראל לסקטור הלימודי הפרה-
אוניברסיטאי  :מגן -ילדים ועד תיכון ,חינוך מיוחד ומרכזי הדרכה .המיזם מאפשר לבתי
ספר ,ומורים להתנסות בסביבת ה Moodle-בצורה נוחה ,תומכת ולזמן סביר ולאפשר
בכך גירוי ,התרשמות ,לימוד ובדיקת יכולת.

 .1.2הסרת חסמי גישה לאוכלוסיות מוגדרות ,לרבות:
.1.2.1

קידום החינוך וההסברה לשימוש נבון באינטרנט ) – (www.safe.org.ilמטרת
הפעילות הינה העלאת המודעות של הורים ומחנכים לצורך במעורבות הורית וחינוכית
גם ברשת ,על מנת להקנות לילדים ובני נוער נורמות של גלישה בטוחה ואחראית.
כחלק מהפעילות ב ,2009-התקיימו הדרכות בנושא לפרחי הוראה בסמינר הקיבוצים,
הופעלו הדרכות הורים בשיתוף עם עמותת אשנ"ב והועברו הדרכות במסגרת השבוע
הלאומי לאינטרנט בטוח.
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.1.2.2

מיזם פיקיווקי :מאגר התמונות החופשיות של ישראל )- (www.pikiwiki.org.il
פיקיווקי הנו מאגר של תצלומים איכותיים בנושאים הקשורים בישראל ובחברה
הישראלית בעבר ובהווה .האתר מספק לגולשים מערכת ניהול תוכן קלה לתפעול
לצורך העלאת תמונות ושמירתן.

.1.2.3

העלאת עבודות דוקטורט לרשת האינטרנט לשימוש חפשי של הציבור
) -(/http://www.isoc.org.il/cultureביוזמת ובעידוד איגוד האינטרנט הישראלי
מבצעת ספריית אוניברסיטת חיפה פרוייקט של העלאת עבודות דוקטורט לרשת
האינטרנט לשימוש חופשי של הציבור.

.1.2.4

עידוד ההתנדבות ברשת ) – (www.isoc.org.il/hitnadvutבמטרה לעודד את
ההתנדבות ברשת ,העניק האיגוד במהלך  2009תג התנדבות "מלאכים ברשת"
לפעילות של יחידים וארגוני התנדבות העושים שימוש ברשת האינטרנט לקידום
התנדבותם.

.1.2.5

פעילות למען הנגשת האינטרנט לאנשים עם מוגבלות )- (www.nagish.org.il
האיגוד פועל להגברת המודעות הציבורית לחשיבות הנושא בקרב בעלי ובוני אתרי
אינטרנט תוך קידום פעילויות כגון :הפצת ידע בנושא ,תרגום סטנדרטים להנגשת
אתרים ,קידום חקיקה בנושא נגישות למידע דיגיטאלי וכד'.

.1.2.6

הקניית כישורים ומיומנויות בסביבה דיגיטלית ) (Netwiseלאוכלוסיות יעד )כגון:
נשים וקשישים( ) – (www.isoc.org.il/netwiseבמהלך  2008-9פיתח האיגוד
ערכת לימוד לרכישת מיומנויות דיגיטליות החיוניות לחיים במאה ה ,21-ואשר יש
לקדמן אצל אוכלוסיות חלשות יותר ,כגון :גמלאים ונשים .בשיתוף עם גופים שונים,
מתקיימים קורסים לקבוצות בכל רחבי הארץ ,המבוססים על ערכות אלה .במקביל,
הערכות ניתנות להורדה בחינם מאתר האיגוד .חוברת הלימוד קיימת גם בשפה
הערבית.

.1.2.7

קידום האינטרנט בחברה הערבית בישראל ) – (www.isoc.org.il/arabicבמטרה
לקדם את חדירת האינטרנט במגזר דוברי הערבית ,מעביר האיגוד הדרכות ב10-
ערים ויישובים ערביים ברחבי הארץ )כולל מזרח ירושלים( .במקביל ,כל חומרי
ההדרכה שפותחו באיגוד האינטרנט הישראלי במסגרת הקבוצות האחרות ,מתורגמים
לערבית ומשמשים להפעלת קורסים וימי עיון בקרב האוכלוסייה דוברת הערבית.

.1.2.8

 One Web Dayיום אחד ברשת – מטרת היום היא לחגוג את שיתופי הפעולה
והקשר האנושי שרשת האינטרנט מאפשרת ולתת ביטוי לצדדים החיוביים של הרשת.
איגוד האינטרנט חגג את היום בפעילות משותפת עם פרוייקט להב"ה בשבוע פעילות
בו למדו כ 1000-ילדים בישובים בהם פועלים מרכזי להב"ה כיצד לתכנן ,לעצב ולהפיק
סרטונים ומשחקים באינטרנט.
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 .1.3הסרת חסמי גישה רגולטוריים ,לרבות:
.1.3.1

חוק למיגור דואר זבל – החוק חוקק במאי  ,2008בסיוע פעיל של האיגוד ,ונכנס
לתוקף בדצמבר  .2008במקביל לכניסת החוק לתוקף העלה האיגוד לאתרו מידע
נרחב לציבור על החוק .האיגוד מסייע מאז לפונים רבים ,מקבלי ושולחי דואר פרסומי.

.1.3.2

ייזום וקידום ההסדרה הפרטית של האינטרנט בישראל  -לצורך יצירת מוסכמות
עקרוניות אודות כללי התנהגות ראויים ברשת ,בהיבטים שונים;

.1.3.3

קריאה לשמירה על נייטרליות הרשת;

.1.3.4

פעילות לשינוי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע על
מנת להביא לביטול הקמה של מאגר ביומטרי מרכזי;

.1.3.5

פעילות ליצירה והטמעה של אתיקה אינטרנטית בתחומים שונים;

.1.3.6

פעילות למיגור הצעת חוק ל"סינון תכנים פוגעניים" ברשת האינטרנט;

 .1.4עידוד ותמיכה בפעילויות המקדמות את האינטרנט בישראל ,לרבות:
.1.4.1

שותפות בפעילות וועדות ציבוריות ופרלמנטריות;

.1.4.2

מעורבות בפעילות תקינה ובארגוני תקינה רלבנטיים;

 .1.5העשרת הידע המקצועי ,לרבות:
.1.5.1

מגאזין ברשת  -העלאת מאמרים מקצועיים מהארץ ומהעולם למגזין ברשת ,הפועל
באתר האיגוד בכתובת ;www.isoc.org.il/magazine -

.1.5.2

כנס שנתי  -ארגון כנס שנתי ,מרכזי וייחודי המעדכן על הקורה בתחום האינטרנט
בישראל ובעולם;

.1.5.3

 - Tutorialsארגון סדנאות מקצועיות ) ,(Tutorialsהמועברות על-ידי מומחים מחו"ל,
בתחומים הנמצאים על סדר היום המקצועי;

.1.5.4

מפגשי העשרה בנושאי אינטרנט שונים וביניהם :סדרת מפגשים בנושאים הקשורים
לעולמות וירטואליים ,מפגשים ממוקדים בנושאי  HTML5ופיתוח אתרים ,מדיה
חברתית ,אינטרנט ועולם העבודה ,כתיבה אינטרנטית) .לפרטים וצפיה בוידאו
ובמצגות מהמפגשים;(www.isoc.org.il/conf_heb/enrichment.html :

.1.5.5

מענקי מחקר ומלגות  -חלוקת מלגות מחייה לסטודנטים ולחוקרים המבצעים מחקרים
בנושאי אינטרנט ,במוסדות אקדמיים בישראל.

 .1.6הפעלת שירותי תשתית חיוניים לאינטרנט בישראל ,לרבות:
.1.6.1

הקמה וניהול של מחלף האינטרנט הישראלי ;(Israel Internet Exchange) IIX

.1.6.2

ניהול מרשם שמות המתחם ) (Domain Names Registryתחת הסיומת של
ישראל;

.1.6.3

אירוח והפעלת שרת שמות "שורש" עולמי );(Root DNS Server

.1.6.4

הפעלת שעון מבוסס  GPSהפתוח לציבור ומיועד לסנכרון שעונים;

ברקת  ,6ת.ד  ,7210פתח תקוה 49517
Tel: +972-3-9700900. Fax: +972-3-9700901

טל 03-9700900 :פקס03-9700901 :
6 Bareket St., POB 7210 Petach Tikva 49517, Israel

http://www.isoc.org.il

 .1.7ייצוג קהילת האינטרנט הישראלית בפורומים בינלאומיים ,לרבות:

.2

.1.7.1

איגוד האינטרנט הישראלי משמש סניף ) (Chapterשל );ISOC (Internet Society

.1.7.2

),ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
הגוף המופקד על ניהול ותיאום מערכת ה DNS-ברמה העולמית;

.1.7.3

);RIPE (Re`seaux IP Europe'ens

.1.7.4

 - CENTRמועצת מרשמי שמות המתחם של מדינות אירופה;

.1.7.5

 – WSISפעילות בינלאומית ,הפועלת בחסות האו"ם ,לקידום חברת המידע.

תיאור המבנה הארגוני של האיגוד נכון לסוף שנת הדו"ח ,ביום – 31.12.2009
 .2.1הנהלת האיגוד )חברי הועד(:
.2.1.1

רימון לוי )נשיא האיגוד(;

.2.1.2

ד"ר נחמן אורון;

.2.1.3

שאולה הייטנר;

.2.1.4

ד"ר ישע סיון;

.2.1.5

אסתר סקורניק;

.2.1.6

שוקי פלג;

.2.1.7

דורון שקמוני;

)כל חברי הועד פועלים בהתנדבות מלאה ,ללא כל תמורה – כספית או שוות ערך(.
 .2.2הגוף המבקר :רו"ח דב פניני.
 .2.3עובדי האיגוד:
.2.3.1

עו"ד מי-טל גרייבר שורץ ,מנהלת תפעול;

.2.3.2

עו"ד בני ליפסיקס ,מנהל מרשם שמות המתחם;

.2.3.3

אייל סלע ,מנהל פרויקטים הועדה הטכנולוגית ומשרד ה W3C-הישראלי;

.2.3.4

נהורא דגן-הס ,עוזרת אדמיניסטרטיבית;

.2.3.5

דבי יפרח ,עוזרת אדמיניסטרטיבית;

.2.3.6

סימה ישראליאן-חבס ,מנהלת חשבונות;

.2.3.7

שימי ששון ,רשם שמות מתחם;

.2.3.8

מורן גולשני ,רשמת שמות מתחם;

.2.3.9

אורטל עוזיאל ,רשמת שמות מתחם;

 .2.3.10נעמי טישאור רודיך ,מתכנתת;
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 .2.3.11ידידיה בר-דוד ,מהנדס מערכות;
 .2.3.12אמיל נתן ,מהנדס מערכות;
 .2.3.13רני עינב;Web Master ,
 .2.3.14איריס בניימין;
.3

תאגידים שמרבית חברי האיגוד או קרוביהם הם חברים ,בעלי מניות או שותפים בהם ,לפי העניין,
תאגידים שנושא משרה באיגוד הוא נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה,
וכן כל תאגיד אחר שיש לו זיקה לאיגוד -
 .3.1למיטב הידיעה  -אין תאגידים שמרבית חברי האיגוד או קרוביהם חברים ,בעלי מניות או שותפים
בהם;
 .3.2להלן פירוט התאגידים שנושא משרה באיגוד הוא נושא משרה בהם ,או מכהן בהם בתפקיד
מקביל לנושא משרה:
.3.2.1

מר דורון שקמוני ,חבר הנהלת האיגוד ,משמש כמנכ"ל )בחופשה ללא תשלום( חברת
) ForeScoutפורסקאוט( ישראל בע"מ;

.3.2.2

ד"ר נחמן אורון ,חבר הנהלת האיגוד ,משמש כיו"ר לשכת מנתחי מערכות מידע
בישראל וכחבר במועצה הציבורית להגנת הפרטיות;

.3.2.3

שוקי פלג ,חבר הנהלת האיגוד ,משמש כחבר הנהלה גם בעמותת אשנ"ב;

יצוין שוב ,כי כל חברי הוועד פועלים באיגוד בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה חומרית.
 .3.3אין תאגידים אחרים שיש להם זיקה לעמותה.
.4

היקף מתן השירותים שניתנו לאיגוד על-ידי נותני שירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה-
האיגוד נעזר בנותני שירותים בתחומים רבים .השירותים שניתנו לאיגוד בשנת  ,2009והיוו חלק מרכזי
בפעילותו ,הינם :תמיכה טכנית במערכות מיכון מרשם שמות המתחם ומחלף האינטרנט הישראלי;
ארגון ותפעול כנסים ,ארגון ימי עיון ומפגשי העשרה להגברת הידע המקצועי בנושאי אינטרנט )לרבות
עלויות שכירת ציוד ,אולמות ועוד(; שירותים משפטיים; שכירת משרדים ושטח אחסון עבור שרתי
האיגוד; רכישת ציוד מחשוב; ריכוז פעילות לצמצום הפער הדיגיטלי; ביצוע עבודות דפוס וגרפיקה;
שירותי יחסי ציבור.

.5

השימושים העיקריים שעשה האיגוד בכספי תרומות במהלך שנת הדו"ח -
האיגוד לא גייס ולא קיבל כספי תרומות.

.6

עלויות גיוס תרומות -
האיגוד לא גייס ולא קיבל כספי תרומות.

.7

כספים ונכסים אחרים שהעביר האיגוד שלא במסגרת מימוש מטרותיו ,בלא תמורה ,במהלך שנת
הדו"ח -
האיגוד לא העביר כספים ונכסים שלא במסגרת מימוש מטרותיה.
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פירוט עסקאות במקרקעין שבידע האיגוד במהלך שנת הדו"ח -
האיגוד לא ביצע עסקאות במקרקעין .האיגוד קשור בשני הסכמי שכירות ,עבור משרדיו ולצורך אחסון
שרתי העמותה .למשכירים אין קשר לאיגוד ,לחבריו או לנושאי משרה בו.

.9

פירוט עסקאות של האיגוד עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח –
 .9.1חברי האיגוד –
האיגוד לא ביצע עסקאות עם חבריו בשנת הדו"ח .בהקשר זה יצוין כי ארבעה מתוך נותני
השירותים לאיגוד הינם גם חברים בו .הצטרפותם של הנ"ל כחברים באיגוד נעשתה לאחר
תחילת ההתקשרות עמם כנותני שירותים ונבע מהצורך של נותני שירותים אלו לקבלת מידע
שוטף אודות כלל פעילויות האיגוד ,בדומה ליתר חברי האיגוד.
 .9.2עובדי האיגוד –
האיגוד לא ביצע עסקאות עם מי מעובדיו.
 .9.3תורמים שתרמו בשנה כלשהי לאיגוד סכום העולה על  25%ממחזור האיגוד באותה שנה -
האיגוד לא גייס ולא קיבל כספי תרומות במהלך שנת הדו"ח.
 .9.4בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בסעיפים - 9.3 – 9.1
מיכל הס ,המספקת לאיגוד שירותים לצורך קידום פעילות כישורי חיים ) (Netwiseופעילות
אינטרנט לגיל השלישי ,הינה גיסתה )אשת אחיה( של נהורא דגן-הס ,עובדת האיגוד )כמפורט
לעיל( .הנ"ל נבחרה לספק שירותים אלו לאיגוד לאחר בחינת מספר מועמדים והתאמתה
לתפקיד והיא עושה כן החל מחודש אפריל .2005
 .9.5תאגידים שאחד מאלה המפורטים בסעיפים  9.4 – 9.1מחזיק ב 25%-לפחות של המניות
בהם ,או של כוח ההצבעה בהם ,או שאחד מאלה משמש נושא משרה בהם או מכהן בתפקיד
מקביל לנושא משרה -
למיטב הידיעה – האיגוד לא ביצע עסקאות עם תאגידים כאמור בסעיף זה.

.10

דרישה של גורם מוסמך ,חיצוני לאיגוד ,לתקן ליקויים שהתגלו ,לרבות הקטנת גירעון ודיווח על
ביצוע דרישה כאמור -
במהלך  2009לא התקבלה שום דרישה שכזאת .במאי  ,2010במסגרת הליכי בקשת אישור ניהול
תקין ,התקבל מכתב מרשם העמותות המעלה צורך בתוכנית לצמצום העודפים ומבקש הבהרות.

.11

אירועים חריגים שאירעו באיגוד בשנת הדו"ח ,לרבות התפטרות מוסד ממוסדותיו ,התפטרות
מנהלו הכללי ,שינוי משמעותי בקהל היעד שלו או שינוי משמעותי באזורי הפעילות שלו -
לא היו אירועים חריגים בעמותה במהלך שנת הדו"ח.

.12

תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות האיגוד -
 .12.1בתחילת  2009עברו משרדי האיגוד ממשכנם הקודם ברמת גן למשכנם החדש בפתח תקוה.
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 .12.2פעילות רישום שמות המתחם מתבצעת באופן מקוון באמצעות האינטרנט .רושמי השמות באים
מכל רחבי העולם ,בין אם ישירות באמצעות אתר האיגוד או באמצעות אתרי האינטרנט של
רשמי משנה ) (Registrarsשהוסמכו על-ידי האיגוד.
 .12.3יתר פעילויות האיגוד לקידום האינטרנט מתקיימות בכל רחבי הארץ – החל מסכנין ונצרת בצפון,
ערים בהן מתקיימת פעילויות לקידום האינטרנט בחברה הערבית ועד לאופקים ,נתיבות ובאר-
שבע בדרום ,ערים בהן מתקיימת פעילות לקידום האינטרנט לבני הגיל השלישי וכן המועצה
האזורית בני אפריים ,בה מתקיימת פעילות לקידום האינטרנט לנשים במסגרת פרוייקט כישורי
חיים ).(Netwise
.13

כל עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח –
 .13.1מעורבות בתהליכי חקיקה:
איגוד האינטרנט מעורב בפעולת וועדות שונות בכנסת בתהליכי חקיקה שונים .כגון :חוק הכללת
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,הצעת חוק לסינון תכנים פוגעניים לקטינים
ברשת האינטרנט ועוד .במקביל ,מעורב האיגוד בפעולות מול משרדי ממשלה בנושאים כגון:
נייטרליות הרשת VoB ,וכד'.
האיגוד פעל לקידום האינטרס הציבורי ,ונתפס כגורם נייטרלי ומקצועי שאינו מייצג או מקדם
אינטרסים עסקיים או סקטוריאליים .רבות מהצעות האיגוד התקבלו בתהליכי החקיקה.
 .13.2חלוקת מלגות מחקר:
במטרה לקדם את הידע המקצועי בתחום פעילותו ,העניק האיגוד במהלך שנת  2007מספר
מלגות מחייה לסטודנטים המבצעים מחקרים בנושאי אינטרנט שונים ומספר מענקי מחקר
לחוקרים בתחום .הבחירה במקבלי המלגות והמענקים נוהלה על-ידי ועדה חיצונית ,בלתי תלויה.
חלוקת המלגות והמענקים פוצלה על פני מספר שנים ) ,2008-2010בהתאם להחלטת הועדה
החיצונית ולהצעת המחקר שאושרה(.

.14

גוף הדו"ח לעיל כולל עדכונים אודות שינויים שחלו בפרטים המנויים בו וזאת בתקופה שמסוף שנת
הדו"ח ועד למועד הגשת הדו"ח המילולי לאסיפה הכללית של האיגוד.

_________________

_________________

רימון לוי
נשיא האיגוד וחבר הועד

דורון שקמוני
חבר ועד האיגוד
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