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 דחוף
 

 דרישה לבטל בחירה ו/או תמיכה באיגוד האינטרנט הישראלי לשמש מנהל שם מתחם בעברית הנדון:
 תקין לא הליך בשל 

 ,18.2.14 15.10.2013, 8.7.2012, 29.12.2011, 11.10.2010, 29.11.2009סימוכין: מכתבינו מיום 
 19.6.16 ,25.1.17 ;23.8.2017 

 נ.,ג.א.
 

 :, כדלקמןחברת דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מבשם מרשתנו, הננו פונים אליכם 
 

לבחור סיומת לשמות מתחם פונה מרשתנו למשרד התקשורת בנוגע לצורך  (!)רועשמשך ב ,שנהמדי  .1
 בישראל )כגון: .ישראל/.יל/.יש/.ישרא(; וכן בעברית

 
 של סיומת אינטרנט בשפה העברית. מרשםהבחירת מנהל לבצורך לקיים הליך שוויוני ותקין  .2

 
 :משרד התקשורת, בימים אלה הופתעה מרשתנו לגלות כי אולם

לניהול מרשם הסיומת  באיגוד האינטרנט הישראלי תומךכי משרד התקשורת  ICANN-הודיע ל .א
 -וכן כי ;של שם המתחם בעברית

 הסיומת ".ישראל" לשמות מתחם בעברית. נבחרה .ב

כל זאת, מבלי לקיים הליך תקין ושוויוני לבחירת מנהל המרשם לסיומת שם המתחם בעברית, 
שעשר שנים  ,אף-על ,בפרוצדורה בלתי ראויה, בלא בחינת חלופות והודעה לציבורלפרסם בלי מ

 . בשקיפות מלאה ובאופן שיוויוניכי יתקיים הליך ציבורי  המדינהחוזרת מרשתנו ומבקשת מ
 

 :האמור לעיל, עומדת מרשתנו על כך שמשרד התקשורתלאור 
 
בדבר התמיכה באיגוד האינטרנט הישראלי למנהל שמות  ICANN-יחזור בו מההודעה שנשלחה ל .1

 מתחם בעברית.

, לבחירת מנהל מרשם של סיומת האינטרנט בשפה מכרז, כדוגמת ושיוויונייקיים הליך תקין  .2
 .העברית

חשיבות רבה להליך בחירת מנהל המרשם. זאת הן כפי שפורט במכתבינו הרבים בעשור האחרון, קיימת 
מנת -על  ICANNלאור עקרון השקיפות ולצורך שמירה על מנהל תקין, והן על מנת לפעול בהתאם לכללי

 ידי-וניהולו על אבדן משאב חשוב זהעלולה להוביל לצדדית -ידי גוף זה. פעולה חד-תאושר על שהסיומת 
 .מבלי שנבחנו חלופות ראויות גורם לא ראוי

 .2009 תמאז שנהננו מצרפים את מכתבינו בעניין הנדון כפי שנשלחו למשרד התקשורת 
 

 להציג את הנושא בפירוט.בה נוכל פגישה עם כבוד השר  תאםנבקש לקבל מענה ול
 

 .ללא דיחוי מענה לפנייתנואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בעניין וממתינים לקבלת 
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