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TelecomNews

:מאת rafi hoyda <hoyda@netvision.net.il>
:נשלח 21:09 2021ינואר  12שלישי יום
:אל 'Tal Kaplan'; elections@isoc.org.il; 'Karine Nahon'; arodba@isoc.org.il; roee.besser@isoc.org.il; avi.nagar@isoc.org.il; kobi.sela@isoc.org.il; 

rammalachi@isoc.org.il; elburg@isoc.org.il; 'מני צמח'
:עותק 'Uri Volovelsky'; volovelskylawfirm@gmail.com; 'Elections'; 'Yoram Hacohen'; 'Roi Shlomi'; Uri S; aviw@telecomnews.co.il
:נושא RE:   2021פעילות מוצעות לועד המנהל של איגוד האינטרנט בשנת

הועד המנהל שלום רב,
א. נודע לי הערב כי פרופ' קרין נהון התלתה את פעילותה בועד המנהל ... מצ''ב ...

https://www.telecomnews.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93-
%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-

%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-
%D7%9B%D7%A1%D7%90%D7%95-%D7%9B%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-

%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-
%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.html

ב. מן הראוי היה כי תימסר הודעה מתאימה לחברי האיגוד בציון מי אמור למלא את מקומה בתקופת ההתליה. 
ג. אני חוזר על בקשתי מהועד המנהל לקיים את המחוייבות המוצהרת של האיגוד בתחום שקיפות המידע ... מצ''ב ...

https://www.isoc.org.il/about/management
ם השקיפות של פעילות האיגוד ויפרסם עדכונים שוטפים לחברי האיגוד.. עם תום הליך הבחירות ראוי כי הועד המנהל יקפיד בתחו1    

שטרם פורסמו !!!... 2020ודצמבר  2020. פירסום הפרוטוקולים של ישיבות הועד מחודש נובמבר 2             
... 2021מוצע לקיים מפגש זום עם חברי האיגוד בו תוצג תוכנית העבודה לשנת  – 2021. הבהרות לתקציב 3           

. הפצת הדוח המסכם של הסקר האסטרטגי שהתקיים לאחרונה בקרב חברי האיגוד וקיום שימוע לגבי דרכי הפעולה של האיגוד בעתיד.4    
. עדכון חברי האיגוד אודות המצב המשפטי של החלטת רשות המסים למסות את פעילות האיגוד.5              

דרת שמות המתחם בישראל וקביעת הגורם הממשלתי המופקד על מינוי מנהל המרשם הלאומי.. פעילות הועד המנהל בנושא הס6    
היום כבר ידוע לכולם כי ללא פניית האיגוד אל הגורם הממשלתי המופקד על תחום שמות המתחם בישראל לא ניתן להפעיל את                 

המרשם הלאומי בסיומת ישראל בעברית.
.אני מצפה להיענותכם .ד

בברכה,
רפי הוידה
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From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Tuesday, January 5, 2021 7:20 PM 
To: 'Tal Kaplan'; 'elections@isoc.org.il'; 'Karine Nahon'; 'arodba@isoc.org.il'; 'roee.besser@isoc.org.il'; 'avi.nagar@isoc.org.il'; 'kobi.sela@isoc.org.il'; 'rammalachi@isoc.org.il'; 
'elburg@isoc.org.il'; 'מני צמח' 
Cc: 'Uri Volovelsky'; 'volovelskylawfirm@gmail.com'; 'Elections'; 'Yoram Hacohen'; 'Roi Shlomi'; Uri S (uri_sadot@yahoo.com); aviw@telecomnews.co.il 
Subject: RE:  2021פעילות מוצעות לועד המנהל של איגוד האינטרנט בשנת  
 

פרופ' קרין נהון שלום רב,
.24 -במטרה להיבחר כחברת הכנסת ה -יו''ר רשימת הישראלים  –א. ברכותי לבחירתך וצרופך לרשימתו של רון חולדאי 

https://www.ynet.co.il/news/article/HyjJtZfRP#autoplay
ב. זו תהיה עבורך הזדמנות נאותה לצרף למצע המפלגה גם את הסדרת שמות המתחם בישראל, אשר טופל על ידי בשנים האחרונות.

הממשלתי המופקד על תחום שמות  ג. בכל מקרה, עם הצטרפותך לפעילות הפוליטית במישור הארצי תוכלי גם לאתר ביתר קלות מי הגורם
המתחם בישראל

על מנת לאפשר את ההקמה וההפעלה של המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל בעברית כבר מייד לאחר הבחירות      
.24 -ועם כינוסה של הכנסת ה   23.3.21 -הקרובות ב

הפעילות של תחום האינטרנט בישראל ובמיוחד בתחום שמות ד. אנא עדכני בהקדם האפשרי את חברי האיגוד על תוכניותיך לקידום 
המתחם בישראל. 

בברכת דרך מוצלחת,
 רפי הוידה

 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Thursday, December 24, 2020 5:30 PM 
To: 'Tal Kaplan'; 'elections@isoc.org.il'; 'Karine Nahon'; 'arodba@isoc.org.il'; 'roee.besser@isoc.org.il'; 'avi.nagar@isoc.org.il'; 'kobi.sela@isoc.org.il'; 'rammalachi@isoc.org.il'; 
'elburg@isoc.org.il'; 'מני צמח' 
Cc: 'Uri Volovelsky'; 'volovelskylawfirm@gmail.com'; 'Elections'; 'Yoram Hacohen'; 'Roi Shlomi'; Uri S (uri_sadot@yahoo.com); aviw@telecomnews.co.il 
Subject:  2021פעילות מוצעות לועד המנהל של איגוד האינטרנט בשנת  
 

שלום רב,
אורי שדות ואבי נגר. –א. איחולי הצלחה לחברי הועד החדשים 

דכונים שוטפים לחברי האיגוד:ב. עם תום הליך הבחירות ראוי כי הועד המנהל יקפיד בתחום השקיפות של פעילות האיגוד ויפרסם ע
. פרוטוקולים של ישיבות הועד מחודש נובמבר ודצמבר. 1         

.2021מוצע לקיים מפגש זום עם חברי האיגוד בו תוצג תוכנית העבודה לשנת  – 2021הבהרות לתקציב     . 2 .    
. הפצת הדוח המסכם של הסקר האסטרטגי שהתקיים לאחרונה בקרב חברי האיגוד וקיום שימוע לגבי דרכי הפעולה בעתיד.3     

. עדכון חברי האיגוד אודות המצב המשפטי של החלטת רשות המסים למסות את פעילות האיגוד.4           
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יעת הגורם הממשלתי המופקד על מינוי מנהל המרשם הלאומי.. פעילות הועד המנהל בנושא הסדרת שמות המתחם בישראל וקב5     
כידוע, ללא איתור הגורם הממשלתי המופקד על תחום שמות המתחם בישראל לא ניתן להפעיל את המרשם הלאומי בסיומת ישראל בעברית.         

ג. אני מצפה להיענותכם.
בברכה,

רפי הוידה 

  
 

ךתויטרפ לע הנגהב עייסל ידכ
Micro so ft Office הדרוה ענמ 

 וז הנומת לש תיטמוטוא
טנרטניאהמ .
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