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Israel Internet Association (ISOC-IL)
איגוד   האינטרנט   הישראלי 

1 ינואר 2001 

שמות מתחם בשפה העברית (ושפות לאומיות אחרות) 
 

התרחבות השימוש ברשת אינטרנט, והאתגר הכרו0 בפריצה לשכבות אוכלוסיה רחבות ושיפור 
הנגישות שלה6 לשירותי האינטרנט, בארצות שאינ6 דוברות אנגלית, יוצרי4 צור0 בהתאמת הכלי4 
הזמיני4 לשפות שונות. יצירת תכני4 בשפות רבות היא דבר שבשגרה; כלי4 רבי4, החל ממעבדי 
תמלילי4, דר0 מקלדות מחשב וכלה בדפדפני אינטרנט, הותאמו ג4 ה4 לתמיכה בשפות לאומיות 

רבות, וביניה6 עברית. 

בארצות לא מעטות (בעיקר בארצות המזרח הרחוק), התעורר בתקופה האחרונה הצור0 ג4 
בשמות מתח4 (Domain Names) שייכתבו בשפה הלאומית. שמות כאלה צפויי4 להקל באופ6 

משמעותי את הגישה לאתרי אינטרנט ודואר אלקטרוני, על אוכלוסיה שהתווי4 הלטיניי4 
(המשמשי4 כיו4 לשמות מתח4) זרי4 לה. 

איגוד האינטרנט הישראלי רואה בחיוב רב כיוו6 התפתחות זה. שמות מתח4 בשפה לאומית 
(ובפרט בעברית) עשויי4 להביא את השימוש באינטרנט להיות נגיש יותר ושווה לכל נפש. 

מערכת שמות המתח4 (Domain Name System) באינטרנט פועלת כיו4 באמצעות תווי4 לטיניי4 
בלבד. בועדה מיוחדת של ארגו6 התקינה של האינטרנט (IETF) מתבצעת עבודה נרחבת בתחו4 

זה. ע4 השלמתה, ויצירת טכנולוגיה בינלאומית אחידה, תהיה אפשרות להתחיל ביישו4 נרחב של 
שמות מתח4 בשפות שונות (למעשה, בכל השפות הנמצאות בשימוש כיו4). 

מרכיב מכריע בפתרו6 טכנולוגי כזה הוא אי:פגיעה בשימוש הקיי4 כיו4 במערכת שמות המתח4 
(DNS), והמשכיות יכולתה של מערכת DNS לאפשר לכל מחשב, באשר הוא, נגישות לכל ש4 

מתח4 – ללא תקלות או "התנגשויות". 

מטבע הדברי4, הפתרו6 הטכנולוגי לשמות מתח4 בשפות לאומיות חייב להתבסס על תק6 אחיד, 
פתוח, ושאינו קנייני (Proprietary). כ0 תישמר תאימות ע4 המבנה הקיי4 של רשת האינטרנט, 

המבטיח העדר כפילויות בכל מרחב השמות העולמי, וגישה גלובלית לכל ש4 מתח4 בעול4. כל 
נסיו6 לתקו; נושא זה באמצעות פתרונות פרטיי4, ללא קשר לאיכות4 הטכנולוגית של פתרונות 
אלה ולכוונותיה4 הטובות של יוצריה4, הוא בעייתי. נסיו6 מעי6 זה צפוי ליצור שמות שהנגישות 

אליה4 מוגבלת – מחד, ולגרו4 כפילות ברישו4 השמות – מאיד0 (כלומר, ש4 אחד עשוי להירש4 
מספר פעמי4, ע"י אנשי4 שוני4 – אחד בכל פתרו6 מתחרה, עובדה שתיצור חוסר בהירות וקשיי4 

אצל המשתמשי4). יצוי6, כי בניגוד לפרסומי4 שוני4, לא ניתנה עד כה הסמכה מסוג כלשהו 
לרישו4 שמות בשפות לאומיות ע"י חברה, טכנולוגיה או רש4 שמות. 

איגוד האינטרנט הישראלי עוקב אחר התקדמות פיתוח הטכנולוגיה התקנית העולמית בתחו4 זה. 
בכוונת האיגוד לקד4 אימו> טכנולוגיה זו (וא; לאמצה בעצמו), ככל שתהיה זמינה, בכדי לאפשר 

רישו4 שמות בשפה העברית. בינתיי4, קורא האיגוד לציבור ולספקי האינטרנט לנקוט משנה 
זהירות בפעולה כלשהי בתחו4, קוד4 שקיימת טכנולוגיה סטנדרטית. 

האיגוד עומד בקשר הדוק ע4 הגופי4 הבינלאומיי4 הנוגעי4 בדבר. עמדת האיגוד לעיל עומדת 
בתאו4 ע4 עמדת ICANN – הגו; האמו6 על הסדרת תחו4 שמות המתחInternet Society ,4 (איגוד 

האינטרנט העולמי), ו: CENTR – המועצה האירופית של מרשמי שמות מתח4 לאומיי4. 

לעיו6 נוס;: 

http://www.isoc.org/isoc/media/releases/001108pr.shtml

http://www.icann.org/announcements/comment-25aug00.htm

http://www.i-d-n.net/

http://www.isoc.org/isoc/media/releases/001108pr.shtml
http://www.icann.org/announcements/comment-25aug00.htm
http://www.i-d-n.net/

	ùîåú îúçí áùôä äòáøéú (åùôåú ìàåîéåú àçøåú)

