
 

 

 

 

 

 (IL-DRP)מינוי חברי פאנל למנגנון יישוב סכסוכי שמות מתחם  –קול קורא 

 6102יולי  

 רקע
 

 כתשתית האינטרנט והטמעת לקידום רווח מטרת ללא הפועלת, תלויה בלתי עמותה הוא"( האיגוד: "להלן( )ר"ע)האינטרנט הישראלי  איגוד

 לאינטרנט חיוניים תשתית שירותי ולקידום לפיתוח גם האיגוד פועל, זו במסגרת. בישראל ועסקית תרבותית, חינוכית, מחקרית, טכנולוגית

 .האינטרנט עתיד לקביעת חשיבות בעלות בינלאומיות במסגרות ישראל ולייצוג בישראל הדיגיטלי הפער לצמצום, בישראל

 ישראל רמת המתחם העליונה של תחת"( המרשם)" המתחם שמות מרשם ותחזוקת ניהול היא התשתיות בתחום האיגוד של המרכזית פעילותו

"(.IL       .)" 

, משנה-רשמי הסמכת, קיימים רישומים של תוקפם הארכת, "IL." בסיומת מתחם שמות רישום על האיגוד אחראי, המרשם כמנהל תפקידו מתוקף

 שמות מערך לקיום הנדרשת התשתית את ולתפעל ליצור הוא זה בהקשר האיגוד של העיקרי תפקידו. ועוד" IL." תחת המתחם שמות מערך תפעול

כאשר מרבית פעולות הרישום והניהול של , המרשם לניהול הדרושים המידע ומאגרי התקשורת, המחשב מערכות את המקיפה, בישראל המתחם

 .ידי רשמיו המוסמכים של האיגוד-שמות המתחם במרשם נעשות על

 אלו כללים"(. הרישום כללי)" ישראל של העליונה המתחם רמת תחת מתחם שמות להקצאת כללים ברבים מפרסם האיגוד, המרשם ניהולכחלק מ

ובכלל זה את השימוש במנגנון יישוב הסכסוכים שמפעיל , ועוד ההקצאה הליך, הכתיב כללי, המתחם שמות מרחב מבנה את, היתר בין, מסדירים

 הרישום לכללי המפורשת הסכמתם את המאשרים, המתחם בשמות והמחזיקים הרישום מבקשי לבין האיגוד בין חוזה כדין הכללים דין. האיגוד

 .במרשם מתחם שם לרישום בקשה כל הגשת בעת

 First Come)' זוכה הקודם כל' של העיקרון פי על מתבצעשמות מתחם  רישום, לרבות המרשם שמפעיל האיגוד, מתחםה שמות מרשמימרבית ב

First Served )- הרושם של אחריותו זוהי כי קובעים הרישום כללי. תאושר בקשתו, למרשם תקינה רישום בקשת להגיש שהקדים מי, כלומר 

 .כאלה בזכויות פוגע שאינו ומתחייב מצהיר אף הוא הרישום ובתהליך שלישיים צדדים של בזכויותיהם פוגע איננוהמתחם  שם רישום כי לוודא

 הנוגעות במחלוקות להכריע יכול ואינו הואיל, אליו הועבר או למחזיק שהוקצה מתחם בשם האחזקה לזכויות הנוגעות במחלוקות צד אינו האיגוד

 שמות להקצאת הנוגעות במחלוקות מתערב אינו האיגוד, לכך בהתאם. הרישום בכללי במפורש נקבע הדבר. בהם והשימוש מתחם שמות להקצאת

 .כלשהן לזכויות הטוען שלישי צד אובשם המתחם  המחזיק לזכויות באשר עמדה נוקט ולא בהם והשימוש מתחם

 הקרוי, מתחם שמות בסכסוכי להכרעה אלטרנטיבי מנגנון האיגוד יצר, בעולם מתחם שמות במרשמי וכמקובל האינטרנט ולקהילת לציבור כשירות

 הנוגעים והנהלים הכללים ."(IL-DRP" -ה) מתחם שמות להקצאת הנוגעים בסכסוכים להכרעה ומתמחה מהיר, חלופי מנגנון זהו. IL-DRP בשם

 .הרישום מכללי נפרד בלתי חלק מהווים, IL-DRP -ה במסגרת סכסוכים להכרעת

 תוך, המתחם שמות ההלכות הנוגעות לסכסוכיו הרוחני הקניין בתחומי הבקיאים דין-משפטנים ועורכי ידי-על ניתנות IL-DRP בהליכי ההחלטות

תוך , יחסית להכריע במחלוקות בתחומים אלה וזולה פשוטה אלטרנטיבה המתדיינים לציבור מספקים אלו הליכים. חודשים 3-כ של קצר זמן פרק

 .וללא צורך בדיונים או מפגש פיזי, הגשה ומסירה מקוונת של כתבי טענות והחלטות

ההליכים . אלו הליכים במסגרת לטותהחשל  עשרות רבות ניתנו להיום נכון כאשר, 9111 משנת החל מתקיימים IL-DRP -ה במסגרת הליכים

 (.לרבות החלטת הפאנל וכתבי הטענות מטעם הצדדים להליך)מתקיימים בשפה האנגלית 



 

 

 

 

 

 שמות להקצאת הנוגעת מחלוקת פתרון לשם מוסמכת שיפוטית ערכאה לכל לפנות צד כל של מזכותו גורעים אינם IL-DRP -ה וכללי הרישום כללי

 מהווה אינה IL-DRP -ב להשתמש ההסכמה וכי המשפט מערכת את להחליף מיועד אינו זה הליך כי במפורש מציינים IL-DRP -ה כללי. מתחם

 .הישראלי הבוררות בחוק כמשמעותו בוררות הסכם על חתימה

 זכויות העברת או מחיקת, להקצאת ביחס החלטה כל לקיים,  IL-DRP -ה בכללי במפורש שנקבע כפי, מחויב שהאיגוד בכך הוא ההליך של פועלו

אינם כוללים אפשרות לפסוק פיצוי  IL-DRPהסעדים בהליכי . ישראלי משפט בית ידי-על ההחלטה לשינוי בכפוף, שבמחלוקת מתחם בשם האחזקה

 .כספי או הוצאות ולא ניתן להגיש בקשות לסעדים זמניים כלשהם

 עצמאי באופן הצדדים בין במחלוקת הדנים, הפאנל חברי למינוי אחראי האיגוד. זהיישוב סכסוכים  להליך האיגוד בין מוחלטת הפרדה קיימת

 .בלבד לקיומם והאכסניה המינהלים השירותים את לספק הוא אלו בהליכים האיגוד של תפקידו. IL-DRP -ה להליכי צד אינו האיגוד. תלוי ובלתי

יחד עם , ידי מגיש הבקשה-והוא משולם על IL-DRP -עבור מתן החלטה במסגרת מנגנון זה קבוע בכללי ה IL-DRP -גובה שכרם של חברי פאנל ה

 . ידי האיגוד לפאנליסט-הסכום משולם לאיגוד ומועבר על. הגשתה

 המלאים DRP-IL -ה בכללי, המלאים הרישום בכללי לעיין גם כמו ,ופעילותו האיגוד על נוסף מידע( www.isoc.org.il) האיגוד באתר למצוא ניתן

 (. בעברית תמציות עם יחד, מלא בטקסט) זה מנגנון במסגרן שניתנו השונות ובהחלטות

 

 קורא קול
להצטרף לרשימת  ,בקניין רוחני והבקיאים בתחום שמות המתחם, המתמחים במשפט וטכנולוגיהומשפטנים עורכי הדין לאיגוד קורא ה

 .IL-DRP –מנגנון ה  של פאנליסטיםה

 .ר ועדת היגוי תשתיות"חבר הועד המנהל ויו, יועציו המשפטיים של האיגוד, ל האיגוד"מנכאת  תכלול הבחירהועדת 

 תנאי כשירות בסיסיים (9

ניסיון מוכח בעבודה משפטית בשפות אלה ויכולת לכתוב החלטות מפורטות ומנומקות בשפות אלה + שליטה מלאה בעברית ובאנגלית  (א

 . ובפרט בשפה האנגלית

 (: בישראל בלבד)שנים רצופות כאחד מאלה  91בעל ניסיון של לפחות , משפטן מובהק (ב

i) דין-עורך; 

ii) נושא תפקיד שפיטה רשמי; 

iii) במוסד מוכר להשכלה גבוהה מחקר והוראת משפט . 

ניסיון . ובעל היכרות והבנה מעמיקים של תחום שמות המתחם, שנים לפחות בתחום הקניין הרוחני בכלל 5בעל ניסיון מקצועי של  (ג

 . בליטיגציה בתחום יהווה יתרון

 . או הכשרה בתחום יהוו יתרון/ניסיון כבורר ו. בעל ניסיון מוכח בהליכי בוררות (ד

 הליך בקשה (2

 : בקש יגיש לאיגוד את המסמכים הבאיםהמ

http://www.isoc.org.il/


 

 

 

 

 

 . קורות חיים בעברית ובאנגלית בצירוף הסבר על אופן רכישת המיומנות בכל אחת מן השפות (א

 . הסכם או עבודה אקדמית, כתב טענות חוות דעת, פסק בורר: כגון, דוגמאות למסמכים משפטיים שכתב בכל אחת מן השפות 2 (ב

 : פירוט ניסיון בתחום הקניין הרוחני (ג

i) מספר שנות ניסיון . 

ii)  פטנטים ומדגמים/ זכויות יוצרים / סימני מסחר  –פירוט תחומי העיסוק . 

iii)  אחר/ רישום ובחינה של פטנטים או סימני מסחר / עריכת הסכמים / ליטיגציה   -פירוט אופי העבודה . 

 . המלצות מאנשי משפט בתחום הקניין הרוחני 2 (ד

 .מועמדים מתאימים יזומנו לראיון (ה

 

 ./31/11/219 להתקבל באיגוד לא יאוחר מתאריך על ההצעות

 . appeal@isoc.org.il ל"הדוא לכתובת  PDFכקובץ לשלוח יש ההצעות את
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