ועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים
 .1מבוא
א .איגוד האינטרנט הישראלי משמש כמרשם שמות המתחם ) (Domain Name Registryתחת
סיומת קוד המדינה של ישראל.IL ,
ב.

רישום שמות המתחם נעשה בהתאם לכללי רישום שמות המתחם"( 1הכללים").

ג.

מרחב שמות המתחם תחת  .ILהוא היררכי .שמות מתחם נרשמים ברמה השלישית ,2תחת רשימה
סגורה של  8סיומות ברמה השנייה ,מביניהן שתיים פתוחות לרישום ע"י הציבור:
 – .co.il .iהמיועדת בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח.
 – .org.il .iiהמיועדת בעיקר לגופים הפועלים שלא למטרת רווח.
ביתר הסיומות ( ,).ac.il, .net.il, .idf.il, .gov.il, .muni.il, .k12.ilהמשמשות בסיומות מגזריות,
הרישום נעשה תחת כללים מגבילים ,או ע"י גופים אחרים.

ד.

שם מתחם המוגש לרישום הוא מהצורה .example.co.il :בין יתר הבדיקות הנעשות ע"י צוות
המרשם טרם אישור בקשה לרישום ,נבדקת עמידתה של המחרוזת " "exampleבכללי הרישום.

 .2מטרת הוועדה וסמכותה
א.

כללי רישום שמות המתחם קובעים כי לא יאושרו לרישום כשמות מתחם:

"שמות המכילים מילים גסות ,שפה גסה ,שמות הפוגעים בתקנת
הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים
את חוקי מדינת ישראל( ".סעיף )8.3
ב.

בסמכות הוועדה לקבוע ,ביחס לבקשות רישום שמות מתחם חדשים שיועברו אליה ע"י האיגוד
לבחינה מעת לעת ,אם קיימת מניעה לאשרם לרישום בשל הוראת סעיף .8.3

 .3החברות בוועדה
א.

החברות בוועדה נעשית בהתנדבות .לא ישולם לחברי הוועדה שכר על השתתפותם בה.

ב.

חברי הוועדה יבוטחו ע"י איגוד האינטרנט מפני תביעות הקשורות לפעילותם במסגרתה.

 .4הרכב הוועדה
א.

הוועדה תורכב מ 4 -חברים ,שיכהנו תקופה של שלוש שנים.

http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html
 2למעט  .k12.ilבו נרשמים שמות ברמה הרביעית.
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ב.

חברי הוועדה יבחרו מתוכם יושב-ראש ,שיישמש איש הקשר בין מרשם שמות המתחם לוועדה,
וינהל את עבודת הועדה.

ג.

חברי הוועדה הם:
 .iמר הנק נוסבכר – יו"ר
 .iiגב' יוכי ברנדס
 .iiiד"ר איריס סורוקר
 .ivד"ר אסף וינר

 .5סדרי עבודת הוודעה
א.

הוועדה מוסמכת לקבוע קווי פעולה וכללים שונים בנודע לעבודתה.

ב.

דיוני הוועדה יתקיימו בצורה מקוונת ,באמצעות רשימת דיוור יעודית שתועמד לרשות הוועדה על ידי
האיגוד.

ג.

במקרה של בקשת רישום המצריכה לדעת מנהל המרשם החלטה של הוודעה ,תשלח הודעת דוא"ל
ממנהל המרשם ליו"ר הוועדה באמצעות רשימת הדיוור ובה פירוט של שמות המתחם שרישומם
התבקש ושלדעתו מעלים שאלה על היותם פוגעניים .הוועדה תקבל החלטה בתוך  30יום מקבלת
פניית מנהל המרשם.

ד.

בחינת הוועדה היא של שם המתחם כשהוא לעצמו ,ללא התחשבות בזהות המחזיק ,השימוש
המיועד בשם המתחם או היות השם בנחלת הציבור.

ה.

יו"ר הוועדה רשאי ליתן זכות טיעון בכתב למבקש הרישום – טרם קבלת החלטה סופית.

ו.

יו"ר הוועדה ידאג לניהול פרוטוקול הדיון.

ז.

החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות .החלטת וועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה
להתקבל ברוב מספרי של חבריה.

ח.

הוועדה תנמק החלטתה.

ט.

החלטת הוועדה תפורסם באתר האיגוד ,עם הנמקה שמית – בנוסח שייקבע ע"י היו"ר ,ובמבנה
דוגמת נספח א'.

 .6טיפול בשמות מתחם שלא הותרו לרישום
א.

כל בקשת רישום עתידית לרישום שם מתחם שלא הותר לרישום תדחה אוטומטית ע"י מערכת
מרשם שמות המתחם למן קבלת ההחלטה ואילך.

נספח א' – דוגמת תבנית החלטה
הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים
בקשה [-
 מספר ] --בעניין שימוש במחרוזת [ --מחרוזת  ] --בשמות מתחם תחת הסיומת IL
בקשה לרישום שם המתחם [ --שם מתחם ] --
[ --תאריך ] --

[ --סיכום ההחלטה בניסוח היו"ר ] --
[ --פרטי יו"ר ]--
[ --נימוקים שמיים של חברי הוועדה ] --
[ --סיכום תוצאות הדיון ] --

