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 ידי חברי העמותה שהעלו אותם -הנושאים שלהלן יוצגו באסיפה הכללית על
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 איתן כספי 
 
 

התממה  
של  )אנונימיזציה(  

 WHOISנתוני 
 

   –  בעד
פריצה   ▪ ספאם,  פישינג,  זהות,  גניבת  כמו  שליליות  למטרות  משמש  הגלוי  המידע 

 ; לשירותי רשת ועוד 
 ; המחזיקים בשמות המתחם שמירת פרטיות  ▪
 ; (כו'הגנה על פעילות עתידית )כגון חברות לקראת מיזוג/הקמה, אתר לסרט חדש ו  ▪
המידע המלא והגלוי עדיין יהיה גלוי לרשויות המשפט, אכיפת החוק והביטחון לפי   ▪

כך ששיתוף הפעולה עם מי   – חוקי המדינה, אם כי בערוץ שיתוף נפרד שאינו פומבי 
 ; שצריך לא ייפגע 

 ; רשמים רבים בעולם במשך זמן רב שירות כזה כבר קיים אצל ▪
שהמידע גלוי, אבל תתווסף    - ברירת המחדל תמשיך כרגע להיות כמו במצב הנוכחי  ▪

 .האפשרות לשנות את המצב לכדי אנונימיזציה
 

   –נגד 
פרטיים   ▪ ואנשים  גופים  ודיווח    -לגבי  טיפול  איתור,  ויאט  פעילות  על  יקשה  אודות 

 . אודותיו הינו אנונימי על שהמידע שם מתחם שלילית שמקורה או יעדה מקושרים ל
 

   –ביצוע 
ידי החברות שהן במעמד   ▪ על  בפועל  יבוצע  ויהווה חלק מהחובות    "רשם "השירות 

 ; אפשרות כזו לקיים , שלהם מתוקף מעמדם



החבר שהעלה  
 את הנושא לדיון 

 חבר העמותה רקע / דברי הסבר מטעם  הנושא לדיון  

 :ההפעלה והביטול של האנונימיזציה יהיו ניתנות לביצוע בדרכים הבאות ▪
o או  ב הדומיין  בעל  ידי  על  עצמאי  באופן  הרשם,  של  פורטל המשתמש  אתר 

מנגנון   לפורטל.  כניסה  לצורך  ההזדהות  שביצע  לאחר  שלו,  הטכני  הנציג 
אז    –אם לא לכניסה    ,2FA  מומלץ לחייב)  ההזדהות יהיה באחריות הרשם

 (; לפחות לביצוע שינויים 
o שירות הלקוחות של    לביצוע על ידי התמיכה הטכנית אוידי בקשה במייל  -על

 .הרשם. באחריות הרשם לקיים זיהוי של זהות המבקש
חיפוש  ▪ בתוצאות  גם  תתבטא  האיגוד    WHOIS-ההאנונימיזציה  ובשאר    באתר 

מקורו של המידע יהיה על  .  WHOIS  הערוצים שהאיגוד מקיים לצורך תשאול מידע
בכדי   לשאילתה,  הרלוונטי  הרשם  של  הנתונים  מסד  תשאול  הצגת  בסיס  לוודא 

 ; תוצאות שעברו אנונימיזציה
  WHOIS-הרשמים יחויבו לסנכרן את כל מידע המקור המלא והגלוי של כל רשומות ה ▪

שלהם, ובאופן מיידי כל שינוי ברשומות אלו, עם איגוד האינטרנט הישראלי, כמעין  
בכדי לקיים גיבוי מלא בשליטת האיגוד ולאפשר גישה למידע זה  ",  נאמנות "תהליך  

על ידי גופים מורשים ובהתאם לחוק. כך גם יהיה גיבוי של כל המידע במקרה וחס  
יוכל למלא  את התחייבויותיו ללקוחותיו, באופן    וחלילה, מסיבה כלשהי, הרשם לא 

 ; זמני או קבוע 
לכל   ▪ פרטי קשר,  רגיל  באופן  גלויים  שיהיו  חובה  עדיין תהיה  האנונימיזציה  למרות 

לכל הפחות,  "ל  על בסיס כתובת דוא  Abuse הפחות ברמת הרשם, לטובת דיווחי 
  המחזיק בשם רצוי גם מספר טלפון וקישור לעמוד ליצירת קשר. הרשם יחייב את  

לקבל דיווחים אלו, אפילו מיידית כהפניית מייל אוטומטית, אל כתובת המייל  המתחם  
 ; סיפק  המחזיקש
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יהיו חייבים להיות של    Abuse-ההאם פרטי הקשר לנושא    - אלה פתוחה  קיימת ש ▪
יוכל לספק פרטי קשר פומביים אשר יהיו של שירות    המחזיקהרשם הרלוונטי או ש 

 ; אנונימיזציה ייעודי שמולו הוא מעדיף לעבוד 
לאפשר   ▪ ולא  הקיימים  השדות  מקסימום  של  אנונימיזציה  שתבוצע  להחליט  עדיף 

בחירת שדות באופן חלקי, בכדי לא לסבך את השירות וגם כי לעתים ניתן להשתמש  
קישור למידע אחר בעל משמעות. כך יהיה על  כבסיס ל,  Meta Data,  במידע מעטפת 

 ; פני כל חלקי הרשומה
 

   –  עלות וכספים 
ידי   ▪ רצוי כמובן שהאיגוד יגדיר ששירות האנונימיזציה יהיה חייב להינתן בחינם על 

הרשמים, לפחות עד מספר פעמים סביר בשנה. שירות כזה בחינם יכול להיות סיבה  
מאמצי   ידי  על  לציון  לקוחות  חיובית  למשוך  בכדי  הרשמים,  של  והמכירה  השיווק 

 ; אליהם
רצוי מאוד שהאיגוד יחליט על מחיר    –אם יוחלט שלא לחייב ששירות זה יהיה בחינם   ▪

יפרסם מחיר זה   וכמובן  או ביטול של האנונימיזציה  מקסימום לכל פעולת הפעלה 
 ; באופן פומבי באתר האיגוד 

האם ניתן להתיר לרשמים    – את הדעת    נושא שקשור באופן עקיף אך יש לתת עליו  ▪
בעלות   המשך  ועל  רכישה  על  תשלום  שמאפשרים    – לקבל  דיגיטליים  במטבעות 

אנונימיזציה, מתוך הנחה שקיים סיכון שהשילוב של תשלום אנונימי ומקור תשלום  
 . שלהם שם המתחםאנונימית יקשה לאתר בעלי אתרים שעושים שימוש שלילי ב

 

בתאריך   נושאים שונים  רפי הוידה  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  העמותה  שהגישה  הערעור  תוצאות 
 -  2011-13בעניין שומות המס לשנים  28.5.2017
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הישראלי  הקמת חברת בת לעמותת איגוד האינטרנט  בלאחר קבלת עדכון בנושא מוצע לדון  
ישראל בהיתר רשויות  שתעסוק בתחום שמות המתחם בסיומת  - חברה לתועלת הציבור  –

כידוע לכל, שר האוצר רשאי לאשר כי ''מוסד   שתפעל לקבלת פטור מתשלום מס.  ,המדינה
מהווה ''מטרה    –המפעיל את המרשם הלאומי של שמות המתחם בסיומת ישראל    –ציבורי''  

ממס   פטור  קבלת  לצורך  פק   – ציבורית''  הכנסה  לפי  מס   ()ב'(. 2)9סעיף    – ודת 
האינטרנט העולמי נפרד לפני שנים מניהול שוטף של מרשם סיומת ''אורג''  כידוע לכל, איגוד  

 עודי נפרד בשם ''פיר'' תוך חתימת הסכם בין שני הארגונים. י והקים גוף י
 

 -  תוצאות המשאל בנושא יישום שמות מתחם בסיומת ישראל בעברית
לדון   מוצע  בנושא  עדכון  קבלת  והפעלה של המרשם  כי  לאחר  הלאומי של שמות  הקמה 

המתחם בסיומת ישראל בעברית תתממש לאחר קבלת אישור מגורם ממשלתי מוסמך לאור  
 . 8.6.2020ה מיום הודעת היועץ המשפטי לממשל

 
   – מספר חברי האיגוד שנותרו באיגוד 

הרחבת מספר החברים באיגוד על ידי רישום כל בעלי  בלאחר קבלת עדכון בנושא מוצע לדון  
יתים באיגוד האינטרנט ועידודם להצטרף כחברים באיגוד. הדבר מחייב  שמות המתחם כעמ

 תיקון מתאים בתקנון האיגוד. 
 

בהצעה   ישראל  בסיומת  דיגיטליים  ומענים  מתחם  שמות  ניהול  שירות  הכללת 
   –  הממשלתית לתיקון חוק התקשורת שעבר לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת

המתחם אינה בהיתר רשויות המדינה. הכללת השירות  כיום פעילות האיגוד בתחום שמות  
המתחם   שמות  בתחום  האיגוד  פעילות  המשך  בעתיד  יאפשר  המתוקן  התקשורת  בחוק 

 בהיתר רשויות המדינה. 
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ב השנתית  הכללית  האסיפה  וחומרי  המנהל  הועד  של  פרוטוקולים  פרסום    - מועד 

29.6.2021 –   
חברי האיגוד ולציבור הרחב באמצעות פרסום  קיום החלטות האיגוד בתחום השקיפות כלפי  

עד המנהל תוך שבועיים מקיומם וכן פרסום חומרי האסיפה הכללית  והפרוטוקולים של הו
השנתית.  לאסיפה  ההזמנה  פרסום  בעת  בתקנון    השנתית  מתאים  תיקון  מחייב  הדבר 

 האיגוד. 
 


