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 .1אנו מודים על פנייתך שבסימוכין.
 .2על מנת לבחון את פנייתך (הצעת החוק וצרופותיה) ,נערכה סקירה מקיפה על אודות רישום
שמות המתחם בעולם ובפרט רישום שמות המתחם עם הסיומת " "ILשנעשה על ידי איגוד
האינטרנט הישראלי ( )ISOC-ILכיום.
 .3כמו כן ,התקיימה שיחה טלפונית עם מר רפי הוידה בדבר הצעת החוק והצורך בהסדרת
מרשמי שמות המתחם ,את אופן ניהולם ואת כללי הרישום באמצעות רשות ממשלתית .על פי
המידע שנמסר לנו ,הנושא הועלה בעבר על ידי מר הוידה גם מול משרדי התקשורת
והמשפטים ,ובכלל זה הועלתה על ידו האפשרות להסדירו בדרך של תיקון חוק התקשורת,
התשמ"ב ,1982-אולם המשרדים האמורים לא מצאו לנכון לקדם הצעת חוק בנושא.
 .4לאחר בחינת הנושא ,עמדת המשרד היא כי לעת עתה איננו רואים לנכון לקדם פיקוח והסדרה
בנושא רישום מתחם השמות באמצעות רגולציה.
 .5משרד ראש מהממשלה רואה את היעד של טיוב הרגולציה וקביעתה של רגולציה חכמה כיעד
מרכזי בפעילותו .ייעול ושיפור השירות הציבורי לאזרח הינו אחד מאבני היסוד בפעילות
המשרד לטובת אזרחי מדינת ישראל ,ובכלל זה מבוצעת פעילות ענפה להפחתת הנטל
הרגולטורי של רגולציה קיימת תוך חסכון בעלויות משמעותיות מהמשק הישראלי .מרשם
שמות המתחם מנוהל כיום על ידי איגוד האינטרנט הישראלי .כאשר על פי הבדיקה שנערכה,
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ברוב המדינות ניהול מרשמי שמות המתחם נעשה על ידי גופים שאינם ממשלתיים ,תוך
רגולציה מינימאלית ,אם בכלל.
 .6פנייתך למשרדנו נובעת מכך שלמשרד ראש הממשלה ישנה ,לכאורה ,סמכות שיורית לקידום
הנושא ולעיגונו בחקיקה .טענה זו נשענת על העובדה כי במסגרת הוספת איגוד האינטרנט
הישראלי לתוספת בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח –  1998נעשתה
התייעצות עם ראש הממשלה ,כמי שעומד בראש הרשות המבצעת ,ובהעדר שר אחר מוסמך
לנושא .ברם ,המצב אינו דומה מקום שבו מבוקש לקדם חקיקה חדשה להסדרת שמות
המתחם ,כאשר חקיקה מטבעה גם מסדירה בצורה פוזיטיבית את השר הממונה לנושא.
בהקשר לכך יצוין כי לו היינו סבורים שיש מקום לקדם רגולציה בנושא ,המשרד המתאים
לקידומה היה בכל מקרה משרד התקשורת כמי שאמון על קביעת מדיניות התקשורת ,פתיחת
שוק התקשורת לתחרות ופיתוח תשתיות התקשורת .בהקשר לכך יצוין ,כי הגברת המעורבות
הממשלתית אינה חייבת להתבצע באמצעות רגולציה דווקא אלא גם בדרכים אחרות.
 .7משרד ראש הממשלה ,על גופיו ימשיך לפעול במרץ לטובת אזרחי מדינת ישראל תוך הקלת
הנטל הרגולטורי הקיים ולטובת שגשוג הפעילות הכלכלית במשק.

בכבוד רב,
שושי גולן
האגף לפניות הציבור
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