איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( מ.ע) 58-0299543 .להלן" :האיגוד"(
דו"ח מילולי לשנת 2010
בהתאם להוראות סעיף 37א לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרשם
העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:
.1

פעולות עיקריות שביצע האיגוד לצורך קידום מטרותיו ,במהלך שנת הדו"ח –
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:
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה
במהלך שנת הדו "ח
1

הסכום שהוצא ע"י העמותה
לביצוע הפעולות בהתאם
למופיע בדו"ח הכספי

הפעלת שירותי תשתית חיוניים לאינטרנט בישראל ,לרבות:

 1,502,569ש"ח

• הקמה וניהול של מחלף האינטרנט הישראלי Israel ) IIX
;(Internet Exchange
• ניהול מרשם שמות המתחם )(Domain Names Registry
תחת הסיומת של ישראל;
• אירוח והפעלת שרת שמות "שורש" עולמי ) Root DNS
;(Server
• הפעלת שעון מבוסס  GPSהפתוח לציבור ומיועד לסנכרון
שעונים;
• ייצוג קהילת האינטרנט הישראלית בפורומים בינלאומיים
).(WSIS ,CENTR ,RIPE ,ICANN
השקעה במיחשוב התשתיות:

 1,237,463ש"ח

סה"כ פעילות תשתית:
 2,740,032ש"ח
2

פעילות בתחום החברתי ,לרבות:
•

•

•

קידום החינוך וההסברה לשימוש נבון באינטרנט
) ,(www.safe.org.ilלהעלאת המודעות של הורים ומחנכים
לצורך במעורבות הורית וחינוכית גם ברשת ,על מנת להקנות
לילדים ובני נוער נורמות של גלישה בטוחה ואחראית;
פעילות למען הנגשת האינטרנט לאנשים עם מוגבלות
) - (www.nagish.org.ilהאיגוד 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';
הקניית כישורים ומיומנויות בסביבה דיגיטלית )(Netwise
לאוכלוסיות יעד )כגון :נשים וקשישים(
);(www.isoc.org.il/netwise

 872,699ש"ח

•

קידום האינטרנט בחברה הערבית בישראל
).(www.isoc.org.il/arabic

הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום
מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע
הפעולות בהתאם למופיע בדו"ח
הכספי

3

פעילות בתחום המשפטי ,לרבות:

 295,942ש"ח

4

• פעילות למיגור דואר זבל – לאור חוק התקשורת
האוסר משלוח דואר זבל ,העלה האיגוד לאתרו מידע
נרחב לציבור על החוק ומסייע לפונים רבים בנושא;
• ייזום וקידום ההסדרה הפרטית של האינטרנט
בישראל לצורך יצירת מוסכמות עקרוניות אודות כללי
התנהגות ראויים ברשת ,בהיבטים שונים;
• קריאה לשמירה על נייטרליות הרשת;
• פעילות לשינוי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים
במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע על מנת להביא לביטול
הקמה של מאגר ביומטרי מרכזי;
• פעילות ליצירה והטמעה של אתיקה אינטרנטית
בתחומים שונים;
• שותפות בפעילות וועדות ציבוריות ופרלמנטריות;
• מעורבות בתהליכי חקיקה.
פעילות בתחום הטכנולוגי ,לרבות:

 298,424ש"ח

5

• הסרת חסמי גישה טכנולוגיים באמצעות קידום
סטנדרטים פתוחים;
• הקמת והפעלת משרד  W3Cהישראלי ליישום
המלצות ה W3C-בתחום סטנדרטים ברשת ,תמיכה
בלוקליזציה ותקני עברית;
• תמיכה בפרויקטים בנושא קוד פתוח;
• העלאת אתר המציג את הסטטיסטיקות הקיימות על
האינטרנט בישראל;
• מעורבות בפעילות תקינה ובארגוני תקינה רלבנטיים.
פעילות בתחום התוכן ,לרבות:

 1,049,485ש"ח

•

•
•

•

ארגון כינוס שנתי וסדנה מקצועית ,ייחודיים ולא
מסחריים ,אשר תוכניתם מקיפה את התחומים
השונים בנושא האינטרנט בישראל ובעולם למען
העשרת הידע של הציבור בישראל;
קיום מפגשי העשרה במגוון נושאים הקשורים לעולם
האינטרנט לקידום הידע בתחום;
הקמה ותפעול של מאגר שיתופי לתמונות בפורמט
דיגיטלי בנושאי היסטוריה ,גיאוגרפיה וחברה במדינת
ישראל ובארץ ישראל );(www.pikiwiki.org.il
סיוע בהקמת מאגר אובייקטי למידה אשר זמין לכל

•

.2

מוסדות החינוך ,לגופים ציבוריים ולמגזר הפרטי
);(http://maor.iucc.ac.il
מתן מענקי מחקר ומלגות למחקרים המקדמים את
ההבנה ,הידע ,השימושים והפיתוח של רשת
האינטרנט;

מבנה ארגוני של האיגוד )עובדים ומתנדבים( נכון לסוף שנת הדו"ח –
נושאי משרה המועסקים בעמותה )מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות(:
 .2.1מספר המועסקים בעמותה ב.17 :2010 -
 .2.2מספר המתנדבים בעמותה ב) 9 : 2010-חברי הועד המנהל של האיגוד(.

.3

פירוט תאגידים קשורים בשנת - 2010
 .3.1תאגידים אשר מרבית חברי האיגוד או קרוביהם הם בעלי מניות או שותפים בהם:
למיטב הידיעה  -אין תאגידים שמרבית חברי האיגוד או קרוביהם הינם בעלי מניות או שותפים בהם;
 .3.2תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושא
משרה:
שם התאגיד
1

51-345745-7

ונולה בע"מ
-

מספר תאגיד

ד"ר אלון הסגל ,חבר הועד המנהל ,משמש כדירקטור בחברת ונולה בע"מ;
שם התאגיד
המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(

2
-

מספר תאגיד
58-0322451

מר רימון לוי ,חבר הועד המנהל ,משמש כמנהל מערכות מידע במכללת ספיר
מספר תאגיד

שם התאגיד
3

ישע סיון בע"מ

51-209504-3

4

מטאוורס לאס בע"מ

51-4053743

-

ד"ר ישע סיון יו"ר ומנכ"ל בישע סיון בע"מ ובמטאוורס לאס בע"מ.
שם התאגיד

1

פורסקאוט טכנולוגיות ישראל בע"מ
-

51-294417-4

מר דורון שקמוני ,חבר הועד המנהל ,משמש כמנכ"ל )בחופשה ללא תשלום( חברת פורסקאוט
טכנולוגיות ישראל בע"מ;
שם התאגיד

1

מספר תאגיד

לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל )ע"ר(

מספר תאגיד
58-0027316

2

המועצה הציבורית להגנת הפרטיות
-

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

יצוין ,כי כל חברי הוועד פועלים באיגוד בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה חומרית.

 .3.3תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
אין תאגידים אחרים שיש להם זיקה לעמותה.
.4

השירותים שניתנו לאיגוד במהלך שנת הדו"ח והיוו חלק מרכזי בפעילותו -
האיגוד נעזר בנותני שירותים בתחומים רבים .השירותים שניתנו לאיגוד בשנת  2010והיוו 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

שימוש 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

העברת כספים ונכסים ללא תמורה שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח -
האיגוד לא העביר כספים ונכסים שלא במסגרת מימוש מטרותיו.

.8

פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח -
האיגוד לא ביצע עסקאות במקרקעין.

.9

עסקאות שלא במקרקעין שביצע האיגוד עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח
צד קשור מספר 1
סוג העסקה
שירותי ייעוץ
סכום העסקה
 139,200ש"ח

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
נאוה גלעד
הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

נאוה גלעד מועסקת כנותנת שירותים באיגוד כמתפעלת פרוייקטים לקידום אזרחות דיגיטלית

ורשומה כחברת עמותה.

צד קשור מספר 2
סוג העסקה
שירותי ייעוץ
סכום העסקה
 38,450ש"ח

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
מיכל הס
הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

מיכל הס מועסקת כנותנת שירותים באיגוד כמתפעלת פרוייקטים לקידום כישורי חיים ברשת
ורשומה כחברת עמותה .בנוסף ,מיכל הינה גיסתה )אשת אחיה( של נהורא דגן-הס ,עובדת
האיגוד .מיכל נבחרה לספק שירותים אלו לאיגוד לאחר בחינת מספר מועמדים והתאמתה
לתפקיד והיא עושה כן החל מחודש אפריל .2005

צד קשור מספר 3
סוג העסקה
שירותי ייעוץ
סכום העסקה
 30,164ש"ח

שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
סיגל בן עמרם
הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה

סיגל בן עמרם מועסקת כנותנת שירותים באיגוד כמתפעלת פרוייקטים לקידום כישורי חיים
ברשת ורשומה כחברת עמותה.

.10

דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך בשנת הדו"ח –
דרישה מספר 1
שם הרשות המוסמכת:
רשם העמותות
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון:
במאי  2010התקבל מכתב מרשם
העמותות המעלה צורך בתוכנית
לצמצום העודפים ומבקש
הבהרות.

דיווח על ביצוע התיקונים )לרבות מועדים
מכתב תשובה נשלח לרשם העמותות באוקטובר 2010
המסביר כי האיגוד נדרש להחזיק רזרבות כספיות לצורך
הבטחת פעילותו בהתאם למתואר בביאור מספר  5לדוח
הכספי

בתאריך :מאי 2010
במסגרת הליכי בקשת אישור ניהול מכתב תשובה עומד להשלח למשרד רו"ח ויספלד ושות'
תקין ב ,2011-התקבל מכתב
בימים אלו.
ממשרד רו"ח נבון ויספלד ושות',
אשר הוסמכו מטעם רשם
העמותות לערוך ביקורת על
פעילות עמותת איגוד האינטרנט
הישראלי .במסגרת הליך הבדיקה,
התבקשנו למסור מספר מסמכים.
בתאריך :אפריל 2011
.11

פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח
לא היו אירועים חריגים בעמותה במהלך שנת הדו"ח.

.12

תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות האיגוד בשנת הדו"ח –
פעילות

מקום
פתח תקווה

משרדי האיגוד

בכל העולם

פעילות רישום שמות המתחם המתבצעת 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.

בכל הארץ

פעילויות והדרכות בנושאים שונים

.13

פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח –
לא אירוע עניינים מהותיים נוספים בשנת הדו"ח.

.14

עדכונים נוספים )שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח המילולי
לאישור האסיפה הכללית(
עדכון סעיף 13
בעניין

מינוי מנכ"לית חדשה לאיגוד במרץ 2011

מנכ"ל

.15

פירוט העדכון

הודעה באשר לבעלי התפקידים באיגוד
בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס )(12/7/11
 .15.1תפקיד :חבר ועד מספר 1
 .15.1.1ת.ז012697686 :
 .15.1.2שם משפחה :לוי
 .15.1.3שם פרטי :רימון
 .15.1.4יישוב :ד.נ .חוף אשקלון
 .15.1.5רחוב :קרית חינוך שער הנגב
 .15.1.6מספר בית-- :
 .15.1.7מיקוד79165 :
 .15.1.8ת.ד-- :
 .15.1.9תאריך מינוי :נובמבר 2004
 .15.1.10מספר שנים כולל בתפקיד 7 :שנים
 .15.1.11דוא"לrimon@isoc.org.il :
 .15.1.12דוא"ל נוסף-- :

 .15.2תפקיד :חבר ועד מספר 2
 .15.2.1ת.ז055496939 :
 .15.2.2שם משפחה :שקמוני
 .15.2.3שם פרטי :דורון
 .15.2.4יישוב :גני תקווה
 .15.2.5רחוב :התבור
 .15.2.6מספר בית5 :
 .15.2.7מיקוד55900 :
 .15.2.8ת.ד-- :
 .15.2.9תאריך מינוי1994 :
 .15.2.10מספר שנים כולל בתפקיד17 :
 .15.2.11דוא"לdoron@isoc.org.il :
 .15.2.12דוא"ל נוסף-- :
 .15.3גוף מבקר
 .15.3.1ת.ז003432077 :
 .15.3.2שם משפחה :פניני
 .15.3.3שם פרטי :דב
 .15.3.4יישוב :רמת גן
 .15.3.5רחוב :הבונים
 .15.3.6מספר בית6 :
 .15.3.7מיקוד52117 :
 .15.3.8ת.ד1748 :
 .15.3.9תאריך מינוי2002 :
 .15.3.10מספר שנים כולל בתפקיד10 :
 .15.3.11דוא"לdpni@012.net.il :
 .15.3.12דוא"ל נוסף-- :
 .15.3.13הגוף המבקר הינו רו"ח לפי חוק רואי חשבון ובעל משרד רואי חשבון.

 .15.4מורשה חתימה מספר 1
 .15.4.1ת.ז012697686 :
 .15.4.2שם משפחה :לוי
 .15.4.3שם פרטי :רימון
 .15.4.4יישוב :ד.נ .חוף אשקלון
 .15.4.5רחוב :קרית חינוך שער הנגב
 .15.4.6מספר בית-- :
 .15.4.7מיקוד79165 :
 .15.4.8ת.ד--- :
 .15.4.9תאריך מינוי :נובמבר 2004
 .15.4.10מספר שנים כולל בתפקיד 7 :שנים
 .15.4.11דוא"לrimon@isoc.org.il :
 .15.4.12דוא"ל נוסף-- :
 .15.5מורשה חתימה מספר 2
 .15.5.1ת.ז055496939 :
 .15.5.2שם משפחה :שקמוני
 .15.5.3שם פרטי :דורון
 .15.5.4יישוב :גני תקווה
 .15.5.5רחוב :התבור
 .15.5.6מספר בית5 :
 .15.5.7מיקוד-- :
 .15.5.8ת.ד-- :
 .15.5.9תאריך מינוי1994 :
 .15.5.10מספר שנים כולל בתפקיד17 :
 .15.5.11דוא"לdoron@isoc.org.il :
 .15.5.12דוא"ל נוסף-- :

 .15.6מורשה חתימה מספר 3
 .15.6.1ת.ז000048603 :
 .15.6.2שם משפחה :ד"ר אורון
 .15.6.3שם פרטי :נחמן
 .15.6.4יישוב :מבשרת ציון
 .15.6.5רחוב :יסמין
 .15.6.6מספר בית62 :
 .15.6.7מיקוד90805 :
 .15.6.8ת.ד-- :
 .15.6.9תאריך מינוי :אוקטובר 2006
 .15.6.10מספר שנים כולל בתפקיד 5 :שנים
 .15.6.11דוא"ל--- :
 .15.6.12דוא"ל נוסף:
 .15.7רואה חשבון
 .15.7.1ת.ז059764670 :
 .15.7.2שם משפחה :ארגוב
 .15.7.3שם פרטי :דורון
 .15.7.4יישוב :תל אביב
 .15.7.5רחוב :שד' שאול המלך
 .15.7.6מספר בית8 :
 .15.7.7מיקוד64733 :
 .15.7.8ת.ד-- :
 .15.7.9תאריך מינוי :אוקטובר 2010
 .15.7.10מספר שנים כולל בתפקיד 1 :שנה
 .15.7.11דוא"לinfo@ag-cpa.co.il :
 .15.7.12דוא"ל נוסף--- :

_________________
רימון לוי
נשיא האיגוד וחבר הועד

_________________
נחמן אורון
חבר ועד האיגוד

