
  

 
 
 

 ממשלה לכנסתהמקשר בין השר הלשכת 

 

 02 – 6514629, פקס: 02 – 6664331: פוןטל 9195021, הקריה ירושלים 5רח' בנק ישראל 
 

 

 
 
 

 

 יריב לוין
 שר המקשר בין הממשלה לכנסת

 

 

 של חה"כ נחמן שי  112מענה לשאילתה רגילה מס' 
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 של חה"כ נחמן שי  112מענה לשאילתה רגילה מס' 

 בנושא הקצאת שמות מתחם תחת שם ישראל
  

 
בהתאם למפורט במסמך "מדיניות ורישוי שירותי אינטרנט 

(", שנחתם ע"י שר התקשורת דאז, מר ראובן ריבלין, 1)ת

הוגדרו פעולות ושירותי אינטרנט אשר דורשים רישיון 

רו סוגי פעילויות בענף ממשרד התקשורת, ובנוסף הוגד

האינטרנט אשר יוסדרו באמצעות "הסדרה עצמית", ובהם 

" )שמשמעותו, il.המען בסיומת -פעילות "ניהול מרחב כינויי

המען של ישראל(. -ניהול והקצאת שמות מתחם תחת כינויי

דהיינו, נקבע כי יתקיים תהליך שבו בעלי העניין בקהיליית 

ות עצמם, ובשיתוף האינטרנט הישראלית יגבשו בכוח

הציבור, פעילויות הסדרה עצמית, לניהול והקצאת שמות 

 (. il.המען של ישראל ) -מתחם המסתיימים  בכינוי
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מנגנון זה, של הסדרה עצמית בענף האינטרנט, ובפרט, לגבי 

ניהול מרשם שמות המתחם תחת הסיומת הלאומית, קיים 

ל הסיומת במדינות מערביות רבות כדוגמת אנגליה )ניהו

.ukניהול הסיומת   ( וגרמניה(.de במדינות אלה, הוקמו .)

הגופים אשר מנהלים את מרשם שמות המתחם, בהסכמה 

ע"י כלל בעלי העניין, ללא מעורבות ממשלתית, ומתוך 

מטרה לשמור על ניטרליות ושימוש שוויוני ברשת 

 האינטרנט. 

ת בישראל, מנהל "איגוד האינטרנט הישראלי" )מלכ"ר( א

(, כאשר il.המען של ישראל )-מרשם השמות תחת כינוי

הקצאת שמות המתחם מתבצעת בפועל ע"י רשמים 

מסחריים, הפועלים עפ"י כללים המוסכמים בינם לבין 

איגוד האינטרנט הישראלי.  בנוסף, קיים באיגוד האינטרנט 

מנגנון בוררות לפתרון קונפליקטים מסחריים או אחרים 

 מתחם. לעניין הקצאת שמות 
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הרשמים מבצעים את הקצאת כל שמות המתחם 

 ,co.il, org.il, k12.il, ac.ilהמסתיימים בסיומות הבאות: 

muni.il, net.ilבנוסף, שמות מתחם המסתיימים ב .-  

gov.il מוקצים ע"י תהיל"ה, ושמות מתחם המסתיימים ב- 

idf.il 230,000 -מוקצים ע"י צה"ל. סה"כ רשומים כיום כ 

שמות מתחם תחת שם ישראל, בשרתי במחשוב איגוד 

האינטרנט הישראלי. רשת השרתים של האיגוד, פועלת עפ"י 

 ICANN (INTERNETהנחיות הארגון העולמי 

CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND 

NUMBERS אשר מנהל את רשת השרתים העולמית ,)

(DOMAIN NAME SYSTEM SERVERS שמאפשרת ,)

לגלוש לכתובות אינטרנט בכל רחבי העולם, מכל מקום 

 בעולם. 
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משרד התקשורת פועל להרחבת מרחב שמות המתחם גם 

לשפה העברית, ובמסגרת זו מוביל את תהליך אישורה של 

הסיומת הלאומית בעברית .יל, אשר תאפשר רישום שמות 

יך זה מתבצע מול ארגון מתחם מלאים בעברית. תהל

ICANN באמצעות איגוד האינטרנט הישראלי )על מנת ,

שלא לעכב את תהליך ההקצאה בלבד(, אך זהותו של הגוף 

אשר ינהל את מרשם השמות תחת סיומת זו עדיין לא 

 נקבעה.

כחלק מתהליך בחינה של מדיניות משרד התקשורת בתחום 

תה האינטרנט, וכתוצאה מהעלייה המתמדת בחשיבו

ובהשפעתה של רשת האינטרנט על הכלכלה והחברה 

משרד התקשורת בתהליך לימוד  2015בישראל,  החל בשנת 

של המדיניות הממשלתית )במידה וקיימת( בתחום ניהול 

שמות המתחם בסיומות הלאומיות, במדינות מערביות 

 בעולם. 

המשרד בוחן את ההיבטים השונים הקשורים במסגרת זו 

נת שניתן יהיה לקבל החלטות מיטביות על מ ,בנושא זה

 בעניין.


