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TelecomNews

:מאת rafi hoyda <hoyda@netvision.net.il<
:נשלח 09:41 2020מאי  31ראשון יום
:אל anissenkorn@knesset.gov.il; sar@justice.gov.il
:עותק bgantz@knesset.gov.il; bnetanyahu@knesset.gov.il; yhendel@knesset.gov.il; zvihauser@knesset.gov.il; aviw@telecomnews.co.il
:נושא הסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בישראל 
:קבצים מצורפים  doc.1.2.2020-סיומת מדינת ישראל ברשת האינטרנט-''מחליטים''הצעת 

  שר המשפטים –חה''כ אבי ניסנקורן 
  שלום רב,

  , אני מתכבד להעביר לעיונך שתי כתבות שפורסמו הבוקר:24.3.20א. בהמשך לפנייתי אליך מיום 
  . פעילות בלתי חוקית של משרד התקשורת בתחום שמות המתחם....1     

          https://www.telecomnews.co.ilהדומיינים.-בתחום- התקשורת-משרד-ל-מנכ- של-חוקי- בסיס- ללא-הפעילות- /חשיפתhtml 
  . פעילות בלתי חוקית של משרד התקשורת בתחום כינויי המען ...2     

          https://www.telecomnews.co.ilמ- ישראל-מעבר-של-/הכישלון-IPv4-ל-IPv6 -הנדל.-יועז- השר-של- באחריותו-כעתhtml  
  קית של תחום שמות המתחם וכינויי המען בהחלטות ממשלה ובחקיקה מתאימה.ב. ראוי כי משרד המשפטים יפעל להסדרה חו

  ''מחליטים''.-ג. מצ''ב הצעתי ל
  ד. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.

  בברכה,
  רפי הוידה

  
יו''ר ועדת החוץ  –שר התקשורת, חה''כ צבי האוזר  –דל ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, חה''כ יועז הנ –ראש הממשלה, חה''כ בנימין גנץ  -העתק: חה''כ בנימין נתניהו 

  כנסת ישראל-והביטחון
  

 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Tuesday, March 24, 2020 8:49 AM 
To: 'anissenkorn@knesset.gov.il' 
Cc: 'bgantz@knesset.gov.il'; 'bnetanyahu@knesset.gov.il' 
Subject: הסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בישראל  

 
 כנסת ישראל –יו''ר הועדה המסדרת  –חה''כ אבי ניסנקורן 

  שלום רב,
  א. אני מתכבד להעביר לעיונך את פניותי לשר המשפטים אודות החלת ריבונות המדינה על המרשם הלאומי של שמות המתחם.

  קת פוליטית ולכן ניתן להסדרה מיידית בהחלטת הועדה המסדרת ובהסכמה מלאה.ב. להערכתי נושא זה אינו צריך להיות במחלו
  קיקה מתאימה.ג. מצ''ב לעיונך הצעת החוק שיעודה העיקרי לקבוע מי השר הממונה על תחום שמות המתחם בישראל וכן הסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בח



2

  ד. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.
 ות,בברכת בריא

  רפי הוידה
  

 יו''ר סיעת כחול לבן –ראש הממשלה, חה''כ בנימין גנץ  –העתק: חה''כ בנימין נתניהו 

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Tuesday, March 10, 2020 1:28 PM 
To: sar@justice.gov.il 
Cc: 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; sar@moc.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; Karine Nahon (karine.n@isoc.org.il); 
aviw@telecomnews.co.il 
Subject: הסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בישראל בהחלטת ממשלה 

  
  המשפטים שר –חה''כ עו''ד אמיר אוחנה 

  שלום רב,
, לארגון אייקן (הארגון הבינלאומי המופקד על 4.3.2019 - א. בהמשך לפנייתי אליך הבוקר התברר באופן מפתיע כי משרד התקשורת אישר בשם מדינת ישראל לפני שנה, ב

  סיומות מדינות של שמות מתחם) 
  נט הישראלי (ע''ר) ... מצ''ב מכתב האישור ....ישראל באמצעות איגוד האינטר -להפעיל את סיומת ישראל בעברית      

  י אינה בהיתר של רשויות המדינה.ב. כידוע לכל, לשר התקשורת אין סמכויות בנושא שמות מתחם וכן ידוע לכל כי פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר) בניהול המרשם הלאומ
תה על סיומות המדינה ברשת האינטרנט ועל המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל וזאת עוד ג. לפיכך, לא יעלה על הדעת שממשלת ישראל לא תחיל את ריבונו

  קודם להחלטתה להחלת ריבונות המדינה
  על בקעת הירדן והישובים היהודיים ביהודה והשומרון.     

  הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל כמקובל בכל מדינות העולם. ד. ראוי בהחלט כי הגיע הזמן שממשלת ישראל תחליט בנושא ותקבע מי הגורם המפעיל את המרשם
 ''מחליטים'' תובא על ידך לדיון ולאישור בישיבת הממשלה הקרובה.  -ה. מוצע כי הצעת ה

 ו. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.
 בברכה,

 רפי הוידה
050-9236015  

  
  לה, מבקר המדינה, איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר)העתק: ראש הממשלה, שר התקשורת, היועץ המשפטי לממש

  
  

From: rafi hoyda [mailto:hoyda@netvision.net.il]  
Sent: Tuesday, March 10, 2020 9:16 AM 
To: sar@justice.gov.il 
Cc: 'pmo.heb@it.pmo.gov.il'; sar@moc.gov.il; attorneygeneralfax@justice.gov.il; 'mevaker@mevaker.gov.il'; Karine Nahon (karine.n@isoc.org.il); 
aviw@telecomnews.co.il 
Subject: הסדרת המרשם הלאומי של שמות המתחם בישראל בהחלטת ממשלה 
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  שר המשפטים –חה''כ עו''ד אמיר אוחנה 
  שלום רב,

''מחליטים'' בנושא ''סיומת ישראל ברשת האינטרנט'' וכן את הצעתי לחוק  -צעתי לא. בהמשך לשיחתנו בשעתו ופניות רבות למשרד המשפטים, אני מתכבד להעביר לעיונך את ה
  ''.2020- ''מרשם שמות המתחם בישראל

  ב. ראוי כי תחום שמות המתחם יוסדר בישראל ביוזמתך מהטעמים הבאים:
לא ידוע לי על החלטת ממשלה כלשהי בעבר שהסמיכה שר כלשהוא לפעול  ...28.8.2017- . לשר התקשורת אין סמכויות בנושא שמות מתחם ... ראה מענה משרד התקשורת מ1    

 בתחום זה.
 . תחום מרשם שמות המתחם בישראל אינו מצוי בתחום סמכותו ופיקוחו של אף גורם או רשות ממשלתית ולכן אינו מפוקח כראוי.2    
 . פעילות איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר) בניהול המרשם אינה בהיתר של רשויות המדינה. 3   
אלף  250 -נט הנוגעת לכ. פעילות הרישום והחידוש של שמות מתחם וכינויי מען בסיומת ישראל בעברית ובאנגלית מהווה פעילות תשתית מהותית וייחודית בתחום האינטר4    

  בעלי שמות מתחם בישראל
  והמחייבת הסדרה כפי שנעשה במדינות שונות בעולם.          

  מישראל ... 6מדינה שאוכלוסיתה קטנה מישראל ומספר שמות המתחם בסיומת דנמרק גדולה פי  –הסדרת המרשם הלאומי של דנמרק  –מצ''ב לדוגמה         
        regulation-self-and-act-https://danishbusinessauthority.dk/domain 

ן ניהולם, את . הצעת החוק מבקשת להסדיר ולהגדיר את הקמתם והפעלתם של מרשמי שמות מתחם, אישור סיומת ישראל בעברית ובאנגלית ברשת האינטרנט, את אופ5     
  הנתונים שייכללו בהם, 

 את כללי הרישום והחידוש ואת הפיקוח עליהם.         
ל וזאת עוד קודם ג. לא יעלה על הדעת שממשלת ישראל לא תחיל את ריבונותה על סיומות המדינה ברשת האינטרנט ועל המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישרא

  להחלטתה להחלת ריבונות המדינה
  השומרון.על בקעת הירדן והישובים היהודיים ביהודה ו     

  ''מחליטים'' תובא על ידך לדיון ולאישור בישיבת הממשלה הקרובה.  -ד. מוצע כי הצעת ה
  ה. אודה להיענותך ואישורך לקבלת פנייתי.

  בברכה,
  רפי הוידה

050-9236015  
  

  העתק: ראש הממשלה, שר התקשורת, היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, איגוד האינטרנט הישראלי (ע''ר)
  
  
  

  

 

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

 וז הנומת לש תיטמוטוא
טנרטניאהמ .
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