
1

TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 21:07 2020דצמבר  13ראשון יום
:אל ')dovrut@moc.gov.il(מ "דוברות משרד רוה'; ')memshala@pmo.gov.il(מ "דוברות משרד רוה'; ')PMO.HEB@it.pmo.gov.il(מ "דוברות משרד רוה'
:נושא בקשת התייחסות

:חשיבות גבוהה

 שלום רב,
  . מצ"ב (כאן למטה) פניית בכיר וגמלאי משרד התקשורת ובכיר לשעבר בחיל הקשר בנוגע לתחום הדומיינים ("שמות מתחם").1
  . מה תגובת ראש הממשלה (או מי מטעמו שמטפל בנושא) לפנייה הזו?2
  . בתודה מראש על התייחסותכם.3

  בברכה
  אבי וייס
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From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Saturday, December 5, 2020 7:27 PM 
To: 'בנימין נתניהו'; bnetanyahu@knesset.gov.il 
Cc: pmoh@pmo.gov.il; sar@mod.gov.il; bgantz@knesset.gov.il; sar@mof.gov.il; sar@moc.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; mevaker@mevaker.gov.il; Yoram 
Hacohen; 'יועז הנדל'; sar@digital.gov.il; asherb@digital.gov.il; aviw@telecomnews.co.il 
Subject:  החלטה מי הגורם הממשלתי המופקד על הסדרת שמות המתחם בישראל –הסדרת שמות המתחם בישראל  

  
  ראש הממשלה –חה''כ בנימין נתניהו 

  נכבדי,
  
החלטה מי הגורם הממשלתי המופקד על הסדרת שמות  –הסדרת שמות המתחם בישראל בסיומת ישראל בעברית ובאנגלית נדון: ה

  המתחם בישראל
  

א. בהמשך לפניות קודמות למשרדך שלא נענו, אני פונה פעם נוספת בבקשה להסדיר את שמות המתחם בישראל כפי שזה נעשה בכל 
  מדינות העולם.

  מי של שמות המתחם המדינתי מפוקח על ידי גורם ממשלתי מוסמך בכל מדינות העולם.ב. המרשם הלאו
את הסיומת הלאומית שלה ברשת  24.10.1985ג. מדינת ישראל היתה המדינה השלישית בעולם, אחרי ארה''ב ובריטניה, שקיבלה בתאריך 

   IL. -האינטרנט העולמית 
המנוהלים על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר)  - IL. - מתחם בסיומת ישראל באנגלית  אלף בעלי שמות 260 - ד. כיום מצויים בישראל כ

  ללא היתר של רשויות המדינה. 
 -ה. איגוד האינטרנט הישראלי פעל בשנים האחרונות בברכת משרד התקשורת לאישור סיומת נוספת למדינת ישראל בשפה העברית 

  ברשת האינטרנט העולמית. -  .ישראל
אולם לא  - ICANN -  , על ידי האיגוד העולמי של שמות המתחם19.5.2020אושרה לאחרונה, בתאריך  –.ישראל  -יומת ישראל בעברית ו. ס

  ניתנת להפעלה ללא קבלת אישור
  של גורם ממשלתי ישראלי מוסמך.     

לא נענו עד כה בחיוב בטענה שחוק ז. פניותי לחה''כ ד''ר יועז הנדל שר התקשורת לקבלת אחריות לתחום שמות המתחם בישראל 
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  התקשורת אינו מסמיך אותו לעסוק בתחום זה.
 https://bit.ly/3lmxgPMח. מצ''ב לעיונך כתבה שפורסמה בידיעון טלקום ניוז המתארת את המצב הנוכחי בישראל בנושא זה... 

בעת הזו עשויה לתרום בודאות לקידום כלכלי של  –.ישראל  -ות מתחם בסיומת ישראל בעברית ט. הקמה והפעלה של מרשם לאומי של שמ
  שירותי האינטרנט בישראל

    הן בתחום העסקי והן בתחום הלימודי.      
ית י. לאור הנתונים והעובדות המתוארות לעיל ובמטרה לאפשר הקמה והפעלה של המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל בעבר

  , 2021מתחילת שנת 
אבקשך להחליט בהקדם האפשרי מי הוא הגורם הממשלתי המוסמך האחראי לתחום שמות המתחם בישראל ולפרסם החלטה זו לציבור      

  בישראל.
  יא. אודה להיענותך ואישור לקבלת פנייתי.

  
 בברכה ושבוע טוב,

  רפי הוידה
  גימלאי משרד התקשורת וחבר באיגוד האינטרנט הישראלי

  
העתק: ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, שר האוצר, שר התקשורת, שר הדיגיטל הלאומי, היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, 

 מנכ''ל משרד הדיגיטל הלאומי, מנכ''ל איגוד האינטרנט הישראלי
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