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TelecomNews

:מאת rafi hoyda <hoyda@netvision.net.il>
:נשלח 13:32 2019מאי  30חמישי יום
:אל Karine Nahon; arodba@gmail.com; roee.besser@gmail.com; Batsheva Engelberg; Avi@l7defense.com; Kobi Sela; Lavi Shiffman
:עותק Yoram Hacohen; Tal Kaplan; נתי כהן; מני צמח ; raya@mof.gov.il; amitma@pmo.gov.il; Moked-amutot@justice.gov.il; 

attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'אמיר אוחנה'; haim@owcpa.co.il; aviw@telecomnews.co.il
:נושא RE:  הצעה לדיון ולהצבעה - 18.6.19 -אסיפה שנתית  - 58-029-954-3ר ''ע -איגוד האינטרנט הישראלי

  חברי הועד המנהל של ''איגוד האינטרנט הישראלי''
  שלום רב,

  א. לבדיקתי הגדרת ''מלכ''ר מעורב'' כמוצע ע''י רו''ח העמותה ומבקר העמותה הינה:
''זוהי עמותה אשר חלק מפעילותה הינו בעל אופי מסחרי ומייצר רווחים, ועל חלק זה תהיה העמותה חייבת בתשלום מיסים. החלק השני       
  ל פעילות העמותה, ש

על עמותה זו חל איסור ´. א1215אשר אינו בעל אופי מסחרי, יהיה פטור מתשלומי מיסים. עמותה כזו חייבת להגיש בסוף כל שנה טופס         
  שההכנסות מהפעילות

  רית.'' מהכנסות העמותה חייבות להיות מפעילות ציבו 51%מכלל ההכנסות, שכן לפחות  49%העסקית תהיה מעל         
 לעמותות- מס-/ייעוץhttps://www.amutotcenter.co.il  המקור:        

ב. כידוע פעילותה העסקית של העמותה בתחום ה''מרשם'' וה''מחלף'' מהווים את מירב הכנסות העמותה ואינם כלולים בהגדרת ''מטרה 
  ציבורית'' הפטורה ממס, 

  לפי פק' מס הכנסה.     
  :18.6.19 -ג. הצעתי לועד העמותה ולאסיפה הכללית השנתית הקבועה ל

חברה בת לעמותה שיעודה ניהול עסקי של התשתיות: ''המרשם הלאומי של שמות  2019וף שנת ''האסיפה מחליטה להקים עד ס        
  המתחם בסיומת ישראל'' 

  ''מחלף האינטרנט הישראלי'' הפועל מתוקף הרשיון המיוחד של משרד התקשורת.'' -ו         
  .18.6.19-עות לדיון והצבעה באסיפה הכללית השנתית בד. אני חוזר על הצעתי כי ועד האיגוד ידון בהקדם בהצעתי ויכלול אותה בין ההצ

  .1200, שעה 3.6.19אודה להיענותכם ומענה להצעתי לא יאוחר מיום שני, ה. 
  בברכה,

  רפי הוידה
  חבר העמותה
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From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Tuesday, May 28, 2019 9:43 PM 
To: Karine Nahon (karine.nahon1@gmail.com); arodba@gmail.com; roee.besser@gmail.com; Batsheva Engelberg (batsheva@openu.ac.il); Avi@l7defense.com; Kobi Sela 
(kobi@wmg.co.il); Lavi Shiffman (lavi.s@isoc.org.il) 
Cc: Yoram Hacohen (yoram.h@isoc.org.il); Tal Kaplan (TKaplan@PearlCohen.com); מני צמח (menicpa@gmail.com); נתי כהן (natic@moc.gov.il); raya@mof.gov.il; 
amitma@pmo.gov.il; Moked-amutot@justice.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'אמיר אוחנה' (amiro@KNESSET.GOV.IL); aviw@telecomnews.co.il 
Subject: הצעה לדיון ולהצבעה - 18.6.19 -אסיפה שנתית  - 58-029-954-3ע''ר  -אלי איגוד האינטרנט הישר  

 
 

  חברי הועד המנהל של ''איגוד האינטרנט הישראלי'' 
  שלום רב,

  מצ''ב ... –מטעם החברים  –א. האסיפה הכללית השנתית מאפשרת השנה להציע נושאים לדיון ולהצבעה 
          2019-meeting-il/general-https://www.isoc.org.il/isoc 

  -מצ''ב  –, המוגש לאישור האסיפה השנתית 2018ב. דוח הגוף המבקר לדוח הכספי ולדוח המילולי לשנת 
        2018.pdf-mevaker-il-meetings/2019/isoc-https://www.isoc.org.il/files/docs/general  
  שר ייחוס הכנסותיו העסקיות לצרכי מס.''מלכ''ר מעורב'', אשר יאפ -) שהעמותה תסווג כ8.2.7מעלה את האפשרות (סעיף       

  לא פורסם ולא נכלל בין מסמכי האסיפה. 2.5.19ג. דוח רואה חשבון העמותה בנושא זה שהועבר לעמותה בתאריך 
  :8.2.7ד. כן נרשם בדוח הגוף המבקר בסעיף 

קציבית ותזרימית לכל תרחיש שיקרה '''בשל הליכי השומה המתנהלים בבית המשפט, ולאור הרחבת הגרעון, על האיגוד להיערך ת     
  כתוצאה מן ההליך המשפטי

והשומתי מול רשות המיסים (הן מבחינת עלויות ייצוג משפטי והן מבחינת תשלומי מיסים), ועל השלכותיה על יתר השנים שבדיון ועל        
  פעילות האיגוד בשנים הבאות.

פעלה ופועלת לביצוע התייעלות ולחשיבה אסטרטגית בדבר הגדלת ההכנסות ובין  בהקשר לזה יצוין כי הנהלת האיגוד מודעת לסוגיה,       
  היתר בהעלאת מחיר הדומיין

  לרשמים כאמור לעיל.''       
ה. מאידך, ועד האיגוד טרם הצליח לגבש ולפרסם תוכנית אסטרטגית לשימוע חברי האיגוד, למרות התחייבות מפורשת באסיפה הכללית 

  לפני שנה.
שהדוח המסכם של פירסום הדו''ח על עתיד העמותה לאור ''המסמך האסטרטגי'' מוסתר ע''י הועד מחברי העמותה למרות   ו. בנוסף,

  פרויקט זה נמסר לועד כבר לפני שנה,
  ... מצ''ב ... 2018בחודש יוני       

         protocol.pdf-2018-august-il-https://www.isoc.org.il/files/docs/protocols/isoc  
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  בפנייתי למבקר העמותה. 7.11.18 -ועל כך כבר התרעתי ב          
  ... 24.5.19 - ז. מצ''ב לעיונכם פנייתי למבקר העמותה, רו''ח ומשפטן מני צמח, בהמשך לשיחתי עימו ב

  
  ''מני שלום,         

א. בנוסף, לעיונך דוח סנטר (הארגון האירופאי של מרשמים לאומיים בה חבר גם המרשם הלאומי של ישראל) המבהיר היטב את          
  החשיבות הלאומית והתרבותית של

  מעורבות המדינה במרשם הלאומי שלה.              
ורת ''החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות מתחם בסיומת ב. כאמור בשיחתנו, בימים אלה נבחנת במשרד התקש         

  ישראל''... 
 ראה ''הצעת החוק'' והצעת ''מחליטים'' ...             

ג. להערכתי, במיוחד לאור עיון בדוח הביקורת שלך, אני מסיק כי ההתנהלות הנוכחית של ''איגוד האינטרנט הישראלי'' אינה משרתת          
  את האינטרנט הציבורי והלאומיהיטב 

שינוי וצפוי משבר כספי עתידי אשר צפוי לסכן בצורה אמיתית את המשך דרכו של המרשם הלאומי של ישראל כל עוד לא יבוצע               
  ארגוני מתאים, לדוגמה, הקמת חברה 

 יעודית שתפעיל את המרשם הלאומי במתכונת עסקית, כפי שמקובל בעולם.             
ד. אין טעם לחכות לפסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בערעור האיגוד כנגד החלטות רשות המסים, לאור העובדה הידועה כי          

  פעילות ה''מרשם'' ו''המחלף'' שהינן עסקיות
 –מס ... ראה פקודת מס הכנסה ''מטרה ציבורית'' המעניקה פטור מ -בצורה מובהקת ואינה כלולה ברשימת הנושאים המוגדרים כ               

 ) (ב) ... מצ''ב ...2( 9סעיף 
 1993-) תשנ"ג93(תיקון מס'             

 אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, -חבר בני -''מוסד ציבורי"               
ה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, והם מגישים דין וחשבון שנתי הקיימים ופועלים למטר              

 לגבי נכסיהם, 
כמשמעותו בסעיף  -הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר; לענין זה, "קרוב"               

   (ד):76
מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה  -יבורית" ''מטרה צ              

 ]; 3על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית[
 ראה ''מטרות ציבוריות'' נוספות שפורסמו בילקוט הפרסומים ...              

 . 2902עמ'  8.6.2005מיום  5403; י"פ תשס"ה מס' 3451עמ'  1.6.1999מיום  4760ט מס' ] ר' י"פ תשנ"3               
עיקר  –ה. העובדה ש''איגוד האינטרנט'' הינו מלכ''ר עקב היותו עמותה אינה סיבה למתן פטור ממס כאשר פעילותו עסקית ברובה          

  –ההכנסות הינם מפעילות המרשם והמחלף 
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 ... 1סעיף  13... מצ''ב ... ראה עמוד  11.8.16 -נקבע בדוח הביקורת של רשם העמותות ... מ כך גם              
                  IL_Depth_audit_report.pdf-https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC 

 ו. בכוונתי לעיין שנית בדוח הביקורת ולהעיר על נושאים נוספים, ככל שאמצא לנכון.             
  שבת שלום,             
  רפי ''              

  
ח. להערכתי, אין סיכוי כי חוות הדעת של פרופ' דוד גליקסברג תתקבל ע''י בית המשפט המחוזי בירושלים, שכן בפק' מס הכנסה, פעילות 

  לף אינם מוגדריםהמרשם והמח
  ''מטרה ציבורית'' הראויים לפטור ממס.-כ       

מליון  8.4 -ט. מכאן, שפסיקה לחובת האיגוד עלולה לגרום לתשלום מסים למדינה בשעור קרוב לכל רזרבת האיגוד העומדת היום ע''ס כ
  ש''ח.

  
  י. להלן הצעתי לאסיפה הכללית השנתית לדיון ולהצבעה:

  
חברה בת לעמותה שיעודה ניהול עסקי של התשתיות: ''המרשם הלאומי  2019להקים עד סוף שנת  ''האסיפה מחליטה       

  של שמות המתחם בסיומת ישראל'' 
 ''מחלף האינטרנט הישראלי'' הפועל מתוקף הרשיון המיוחד של משרד התקשורת.'' -ו      

  יא. להלן מספר הבהרות:
ל שמות המתחם ומחלף האינטרנט הישראלי'', לאחר תשלום מס כחוק, יהיו מיועדים לפעילות ''המרשם הלאומי ש –. רווחי חברת הבת 1      

  העמותה לקידום האינטרנט הישראלי
  (''פעילויות קהילה'') בהתאם להחלטות הועד והאסיפה הכללית.          

המס, שכן לרשות האיגוד רזרבה כספית  . אימוץ הצעה ע''י האסיפה הכללית תאפשר קיום מו''מ עם רשות המסים להסדרת חבות2      
  מליון ש''ח לכיסוי חבות המס. 8.4 -נזילה של כ

. החברה תפעל מול הגורם הממשלתי המוסמך (בהתאם להחלטת הממשלה) להסדרת פעילותה בתחום ''מרשם שמות המתחם 3      
  בסיומת ישראל'' באמצעות רשיון מיוחד רב שנתי.

  
  .18.6.19-ד ידון בהצעתי ויכלול אותה בין ההצעות לדיון והצבעה באסיפה הכללית השנתית ביב. מוצע בזאת. כי ועד האיגו

 יג. אודה להיענותכם.
  בברכה,

  רפי הוידה
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ךתויטרפ לע הנגהב עייסל ידכ , 
Micro so ft Office הדרוה ענמ 

 וז הנומת לש תיטמוטוא
טנרטניאהמ .
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