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. צריך להבין שכל תייר שמגיע למדינת ואני יכול לתת לך שוב דוגמה מתחום התיירות

אם מיליארד שקלים.  5.5משאירים כאן כלומר, מיליון תיירים בממוצע.  5,500משאיר כאן  ישראל,

גם במספרים הלא מזהירים האלה, קרוב לשלושה מיליון תיירים,  , כמו שאמרתי קודם,מגיעים אלינו

האמן לי מיליארד שקל מדי שנה לקופת מדינת ישראל.  14-13של ובר בתוספת הכנסה עדיין מד

במלונות בשנה הן ת ההשקעואני יכול להגיד לך, שהיא עולה מונים רבים מאוד על כלל ההשקעות. 

שקל בשנה. רד ארבע מילילבערך  ותשל כל מה שנעשה בים המלח מגיעמיליון שקל. ההשקעות  160

מיליון שקל. תוסיף לזה השקעות בשיווק, תוסיף הכול,  160ת באתרי תיירות, עוד תוסיף לזה השקעו

 מכלל ההכנסות שאנחנו מכניסים בשנה אחת. 10%-לא תגיע אפילו ל

 

 היו"ר מאיר כהן:

 

 רבה. תודה

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

 ,ת הכנסההיא מוכרחה שיהיו מקורולהבין שבשביל שיהיה למדינה מאיפה לתת, ולכן צריך 

ידי -טק, ועל-ידי פיתוח היי-ידי פיתוח תיירות, ועל-תעשייה, ועלידי פיתוח -ואת הדבר הזה עושים על

כדי שתהיה כדאיות כלכלית במקום שבו המדינה צריכה להתערב ולסייע ו .משאבי הגזפיתוח 

עלי ים ממפ ולייצא את הייצואלהמשיך בייצא ולהמשיך להביא את התוצאות, למשוך את התיירים 

 המלח, אני חושב שנכון וטוב שהמדינה עושה את הדברים האלה. 

 

 היו"ר מאיר כהן:

 

יהיה בכל זאת  תמו השאלות. לא נמצא. –חבר הכנסת מנואל טרכטנברג תודה רבה, אדוני. 

, ייעול הליכי אילתעיר תיירות להעידוד אפשר לשאול את השר, מי שיבחר כמובן, שאלות בנושא 

ייה להגדלת היצע ומגוון תשתיות האכסון התיירותיות, העלאת מוכנות תעשיית התיירות התכנון והבנ

אני חושב שמיצינו  – ם מישהו מרגיש צורך לשאול את השרא ליטיים.להתמודדות עם משברים גיאופו

 את הנושאים האלה בשאלות. ואם לאו, אז תודה רבה אדוני. 

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

 ה, אבל אני לא הולך לשום מקום.על זה נאמר תוד
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 היו"ר מאיר כהן:

 

יש עוד שאילתות, סליחה. בדיוק, תודה על השלב הזה. תודה על השלב הזה. אני חייב לציין 

 שהתשובות היו מנומקות. זה היה דיון טוב. 
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 ותשובות שאילתות

 

 היו"ר מאיר כהן:

 

 - - -כן. השר  –תשובות בנושא 

 

 ב לוין:שר התיירות ירי

 

 הנה, חזונות של חבר הכנסת אייכלר התגשם הרבה יותר מהר מן הצפוי. 

 

 היו"ר מאיר כהן:

 

השר המקשר בין הממשלה לכנסת יענה על השאילתות האלו בשם שר הכלכלה והתעשייה. 

מינוי ממונה על הגבלים העסקיים.  –מיקי לוי  חבר הכנסתאינה.  –קסניה סבטלונה  חברת הכנסת

 אדוני.  בבקשה

 

 (19:02)היו"ר יחיאל חיליק בר, 

 

 . מינוי ממונה על ההגבלים העסקיים246

 

 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 לא ארוכה במשרד התקשורת.ראש, אדוני השר, אני זוכר לך חסד של תקופה -אדוני היושב

 - - -מעמיסים על כתפיך צר לי שאנחנו 

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

הכנסת לוי, תאמין לי, לא הייתי במשרד בתקשורת אפילו יום אחד. זה שאני לא, לא, חבר 

 ם, לא בתקשורת. הייתי במשרד לביטחון פניעונה כאן כל הזמן על שאילתות בעניין הזה, זה נכון. 

 

 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 וממונה על התקשורת לאיזה יום.
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 שר התיירות יריב לוין:

 

 לא, לא. לא. 

 

 י )יש עתיד(:מיקי לו

 

 לא?

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

 לא.

 

 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 - - -אוקיי, אז אני 

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

 . אל תיתן רעיונות. אל תיתן רעיונות

 

 חיים ילין )יש עתיד(:

 

 . אתה צריך ממשלה של חמישה שרים, פתרת את כל הבעיות במדינה

 

 :מיקי לוי )יש עתיד(

 

 אם לא תענה לי, אני אבין את זה. 

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

 לא, לא, אני אענה על הכול. 
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 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

פורסם תשתדל. העסקה המתגבשת בין "גולן טלקום" ל"סלקום", שאני מאוד מוטרד ממנה. 

לעמדתם תפקיד נשאלו במסגרת הריאיון ללתפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים כי המועמדים 

 בנושא. וזה רע בעיני. אם אתה יודע, זה בסדר. 

 

 רצוני לשאול:

 

  .או לא יודע ,רק כן או לא אלו המועמדים בנוגע לעמדתם לעסקה?האם נש. 1

 

 , מדוע? ואם כן. 2

 

 , מתי זה ייסגר?זה ממש לא טוב למדינת ישראל אנחנו בלי ממונה על ההגבלים.. 3

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

. זה בסדר, אתה לא צריך לעשות לי הנחות , אבלחבר הכנסת לוירבה, קודם כל, תודה 

כדי את השאלה ממך אצטרך שאתה תעיד שלא הזמנתי רק אני  בדקתי, ויש לי תשובה מסודרת. ב',

נכון, שיהיה לי תירוץ ללמוד את המשרד. זה לא המצב. אני אענה לגופו של עניין. קודם כל, 

נתבקשו להתייחס בראיונות לאפשרות למיזוג בין החברות, ומהי דעתם המקצועית על  אכןהמועמדים 

כשאלה היפותטית שהחברות הודיעו בתקשורת על המיזוג השאלה נשאלה עוד לפני ך זה. מהל

המורכבות הקיימת  תם אתנהבאת את דרכי החשיבה של המועמדים ו אפשרית במטרה לבחון

 על ההגבלים העסקיים מתמודד איתן.  הנבהחלטות וסיטואציות שהממו

 

שאלות של אקטואליה מקובלות . שאין כאן תשובה נכונה אחת לשאלה מסוג זה מיותר לציין

סיטואציות  מנת לבחון דרכי חשיבה ויכולת ניתוח והתמודדות עם, כידוע, על בראיונות עבודה

נמצאת בשלבים מתקדמים  א, היועדת האיתורבעניין  ידועות. והחלטות שהתוצאות שלהן עדיין לא

, זה הליך מורכב, לא פשוט, לאחד התפקידים, כפי שציינת, החשובים מטבעם של דברים בהליך.

. גם אם את ההליך הזה בכובד ראשעל מנת להשלים  פועלמשרד הכלכלה והרגישים במשק. 

 בעניין הזהיתמהמה עוד קצת, בסופו של עניין, יהיה לנו ממונה על ההגבלים העסקיים, והדברים 

 כפי שצריך להיות. ישובו להתנהל באופן מלא, 

 

 היו"ר יחיאל חיליק בר:

 

עיסאוי תודה. אני מבין שחבר הכנסת נחמן שי לא נמצא. יש לו שתי שאילתות. חבר הכנסת 

 . הסתיים פרק השאילתות. אנחנו עוברים עכשיו לחקיקה.לא נמצא –פריג' 
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 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 חובש את שר הכלכלה? מתי אדוני

 

 היו"ר יחיאל חיליק בר:

 

 תקראו להם בבקשה. 

 

 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 - - -ראש -אדוני היושב

 

 היו"ר יחיאל חיליק בר:

 

 מה? מה? 

 

 מיקי לוי )יש עתיד(:

 

 - - -השר חובש את כובע 

 

 היו"ר יחיאל חיליק בר:

 

חנו נאפשר לך, חבר הכנסת נחמן שי. אנס. הנה, הוא הגיע. "האמת ששלחתי לו סמ

לשמות מתחם בישראל. בבקשה, את שר התקשורת בנוגע  נחמן שי שאלתה שחבר הכנסת לישאה

 חבר הכנסת נחמן שי, שאל את שאילתך. 

 

 . שמות מתחם בישראל112

 

 נחמן שי )המחנה הציוני(:

 

ראל הוא הנושא. ראש, אדוני השר, תחום הקצאת שמות מתחם תחת שם יש-אדוני היושב

 התחום פועל בישראל זה שנים ללא הסדרה נאותה בחוק.

 

 רצוני לשאול:
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 . האם תחום זה יוסדר בחוק?1

 

 . האם ייקבע בחוק כי המדינה הינה בעלת הזכויות לכינוי המען המדינתי של ישראל?2

 

 ידי גוף ציבורי מפוקח?-. האם ימונה רשם שמות מתחם בישראל והקצאה בפועל על3

 

 תודה. 

 

 שר התיירות יריב לוין:

 

אנחנו כל כך רגילים להשתמש  .מענייןבאמת נושא , בתודה על השאילתה, חבר הכנסת שי

להלן  אחרי הבירורים שעשיתי,בנקודה הזאת. ר הזה עובד באמת מעניין איך הדבבאינטרנט, ו

 התשובה:

 

שר התקשורת  ידי-לבהתאם למפורט במסמך מדיניות ורישוי שירותי אינטרנט, שנחתם ע

 .ממשרד התקשורת וגדרו פעולות ושירותי אינטרנט אשר דורשים רישיוןה מר ראובן ריבלין, ,זדא

פעילות  ובהם ,האינטרנט אשר יוסדרו באמצעות הסדרה עצמית בנוסף הוגדרו סוגי פעילויות בענף

 ת כינויחם תחניהול והקצאת שמות מת משמעותוש ,il המען בסיומת ניהול מרחב כינוישנקראת 

האינטרנט הישראלית  דהיינו, נקבע כי יתקיים תהליך שבו בעלי העניין בקהיליית. המען של ישראל

מתחם  לניהול והקצאת שמות הציבור פעילויות הסדרה עצמית יגבשו בכוחות עצמם ובשיתוף

 . il המען של ישראל המסתיימים בכינוי

 

של הסדרה עצמית בענף ובר במנגנון מד .ואני חושב שזה מאוד מעניין – הזמנגנון 

במדינות  קייםש ,ניהול מרשם שמות המתחם תחת הסיומת הלאומית ובפרט לגבי ,האינטרנט

במדינות אלה . de ניהול הסיומת - וגרמניה ,uk ניהול הסיומת - מערביות רבות כדוגמת אנגליה

לי העניין, ללא עכלל ב ידי-על הגופים אשר מנהלים את מרשם שמות המתחם בהסכמה הוקמו

 האינטרנט. מטרה לשמור על ניטרליות ושימוש שוויוני ברשת ומתוך מעורבות ממשלתית,

 

מרשם השמות תחת את  –שהוא כמובן, מלכ"ר  – בישראל, מנהל איגוד האינטרנט הישראלי

הפועלים  ,מסחריים רשמים דיי-על הקצאת שמות המתחם מתבצעת בפועל .il המען של ישראל-כינוי

מנגנון  איגוד האינטרנט הישראלי. בנוסף, קיים באיגוד האינטרנט בינם לבין פי כללים המוסכמים-לע

הרשמים מבצעים את  לעניין הקצאת שמות מתחם. בוררות לפתרון קונפליקטים מסחריים או אחרים

 .ac.il ,k12.il ,org.il ,co.il ,net.il ,muni.il המסתיימים בסיומות הבאות: הקצאת כל שמות המתחם

-ה, ושמות מתחם המסתיימים ב”י תהיליד-למוקצים ע gov.il-בנוסף, שמות מתחם המסתיימים ב

idf.il שמות מתחם תחת שם ישראל  230,000 -רשומים כיום כ ולהכך סבל. ”צה ידי-למוקצים ע

פי הנחיות -לרשת השרתים של האיגוד, פועלת עהאינטרנט הישראלי.  איגודשל מחשוב הבשרתי 
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אשר , ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbersהעולמי  האיגוד

לכתובות  לגלוש, שמאפשרת Domain name system servers, מנהל את רשת השרתים העולמית

 בעולם. מכל מקום ,אינטרנט בכל רחבי העולם

 

 (סג)אחרי כן 

 

 


