
 

 

:دعوة لمشاركة الجمهور في جلسة نقاش  

"ישראל".نطاق رسمي جديد ألسماء المجال   
 

 ندعوكم للتأثير على مبنى وعلى تشغيل نطاق أسماء المجال اإلسرائيليّة باللغة العبريّة

على تخويل ( جمعيّة مسّجلة)، حصل اتّحاد اإلنترنت اإلسرائيلي 14.1.2021في تاريخ 

هذا ". ישראל".الرسمي الجديد ( domain names)المجال  إلدارة وتشغيل نطاق أسماء

يعني أنّه سيكون بمقدور دولة إسرائيل استعمال نطاق قومي جديد، باللغة العبريّة، إضافةً لنطاق 

من اآلن، ستنضّم دولة إسرائيل إلى الدول  -على المستوى القومي .". "ILأسماء المجال 

تينيّة، وأصبحت قادرة على استخدام أسماء المجال بلغة األخرى التي ال تُكتَب لغتها بأحرف ال

 . الدولة في اإلنترنت العالمي

 عمليّة تخصيص نطاقات أسماء المجال الرسميّة باللغات المختلفة تسّمى 

 IDN - International Domain Names وتّم تطويرها في السنوات األخيرة من قِبل ،

الجهة الدوليّة المسؤولة عن تخصيص  - ICANNمنّظمة مجموعة اإلنترنت العالميّة في إطار 

 . األسماء والعناوين عبر اإلنترنت

في إطار عمليّة بلورة . تطرح بعض التساؤالت" ישראל".إمكانيّة تشغيل النطاق الرسمي 

سياسة االتّحاد بشأن كيفيّة تشغيل هذا النطاق، تتوّجه اللجنة اإلداريّة في اتّحاد اإلنترنت 

لي ألصحاب الشأن وللجمهور الواسع، وتطلب منهم التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول اإلسرائي

 . هذه التساؤالت

نحن نشّجع الجمهور على المشاركة في هذا النقاش العام، فاألمر يساعدنا على بلورة سياسة 

 .تلبّي رغبات واحتياجات الجمهور اإلسرائيلي



 

 

 عن االتّحاد

هو جمعيّة مسّجلة مستقلّة، تعمل بدون أهدف ربحيّة، وتعمل من  "اتّحاد اإلنترنت اإلسرائيلي"

في إطار . أجل النهوض بالمواضيع المختلفة المرتبطة بنشاط شبكة اإلنترنت في دولة إسرائيل

هذا النشاط، يقوم االتّحاد بتشغيل وإدارة خدمتّي بنى تحتيّة ضروريّتين لعمل اإلنترنت في 

 :إسرائيل

إلسرائيل ( TLD – Top Level Domain)ال على المستوى األعلى تسجيل أسماء المج. أ

(IL). بما في ذلك نشر المعلومات عنه إلى نظام أسماء المجال العالمي ،– DNS – 

Domain Name System ( نطاقIL..) 

والتي "Israeli Internet eXchange "(IIX ) –نقطة تبادل اإلنترنت داخل إسرائيل . ب

. دي اإلنترنت في إسرائيل لغرض نقل البيانات عبر اإلنترنت داخل الدولةتربط بين كّل مزوّ 

، بموجب ترخيص خاص ووحيد لخدمة لترويج اإلنترنت، 1996منذ العام  IIXتعمل الـ 

 .من ِقبل وزارة االتّصال 2000والذي ُمنِح لالتّحاد عام 

ر اإلنترنت في إسرائيل، باإلضافة، يعمل االتّحاد من أجل بلورة سياسة عاّمة مالئمة لتطوي

ومن المجاالت األخرى . ومن أجل النهوض وتحديث هذه السياسة وتطبيقها في أرض الواقع

التي يعمل فيها االتّحاد هي تقليص الفجوة الرقميّة في إسرائيل، وتمثيل إسرائيل في األطر 

الديموقراطيّة الدوليّة التي لها دور هاّم في بلورة مستقبل الشبكة والحفاظ على المبادئ 

األساسيّة خالل نشاط الشبكة في إسرائيل، وعلى رأسها إتاحة اإلنترنت بشكل واسع وضمان 

ال يمثّل االتّحاد أيّة مصالح تجاريّة، وهو منذ تأسيسه الممثّل األبرز لمجموعة . حّريته

 .اإلنترنت في إسرائيل

جوانب التشغيليّة إلدارة سجّل . االتّحاد مسؤول أيًضا عن الILفي إطار وظيفته كمدير نطاق 

، عن تخويل المسّجلين الذين يزّودون خدمات DNSأسماء المجال، عن نشر المعلومات لـ 

تسجيل وإدارة أسماء المجال للجمهور الواسع وعن تشغيل المنظومة. يعمل االتّحاد أيًضا 



 

 

ن قِبل الدولة على على بلورة سياسة وقواعد إدارة النطاق )"قواعد التسجيل"(، وتّم تعريفه م

 أنّه قاعدة معلومات ذات أهميّة قصوى.

 مجال بالعبريّة أسماء

يتألّف من سالسل على عّدة مستويات "( دومين"أو  Domain Name)اسم المجال 

(Level)المستوى األعلى، والذي . ، تفصلها نقاط تشير إلى مستوى عموميّة آخذ باالنخفاض

وفي الكتابة بأحرف التينيّة،  ،TLD - Top Level Domain، هو "الالحقة"يسّمى أيًضا 

 .الحديث عن المستوى الموجود في أقصى اليمين من السلسلة

 ccTLD – Country Code Top Level –المستوى األعلى الرسمي يسّمى 

Domain . المستوى األعلى الرسمي إلسرائيل هوIL .بالعبريّة" ישראל".-بالالتينيّة، و. 

ال تشير إلى دول بل إلى قطاعات، مواضيع وفي اآلونة األخيرة شركات  TLDوهناك أيًضا 

الالحقة األكثر شيوًعا، والتي تمثّل قطاع األعمال  –." com"أمثلة على ذلك هي . أيًضا

(commercial" ;)bank ".– الالحقة المخّصصة للبنوك فقط" ;.microsoft "–   الالحقة

صت لشركة مايكروسوفت  .التي ُخّصِ

 Second Level)ثاٍن، ثالث وهكذا دواليك ( level)يوجد مستوى  -  TLDحتت

Domain – SLD ;Third Level Domain.) 

المستوى الذي تُخصَّص فيه أسماء المجال الستعمال الجمهور يتّم بناًء على قرار مديريّة الـ 

TLD. 

تلف عن بعضها البعض وهي تخ. تطّورت في العالم مسارات مختلفة إلدارة نطاق أسماء المجال

 .من حيث المستوى الذي يتّم فيه تخصيص أسماء المجال للجمهور الواسع



 

 

 Internationalizedيمكن تسجيل أسماء مجال بالعبريّة من خالل سلسلة معايير 

Domain Names - IDN  والتي طّورتها مجموعة اإلنترنت العالميّة في إطار منّظمة

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )

عندما يتّم إدخال . الجهة الدوليّة المسؤولة عن تخصيص األسماء والعناوين عبر اإلنترنت -

، تتّم ترجمة اسم المجال IDNيدعم الـ ( أو تطبيق آخر)اسم مجال باللغة العبريّة في متصفّح 

، وبهذا (a-z، 0-9)أرقام وَشحطات فقط  ، بأحرف التينيّة،"تقليدي"بالعبريّة تلقائيًا السم مجال 

 من المعلومات المزيد قراءة يمكن(. DNS)الشكل يتّم تفسيره في نظام أسماء المجال العالمي 

 .االتّحاد على موقع حول الموضوع

احة اإلمكانيّة إلسرائيل إلنشاء نطاق رسمي باللغة ، عمل االتّحاد على إت2010منذ العام 

، أتاح االتّحاد إمكانيّة تسجيل أسماء مجال بالعبريّة في نطاق 2010في كانون األّول . العبريّة

"IL .". يتّم تسجيل أسماء المجال هذه في نطاق"IL". أّي بالحقة ،co.il ،org.il، ac.il  وما

". org.il.האינטרנט-איגוד"سجيل أسماء مجال، مثل هذه الخطوة أتاحت المجال لت. شابه

يُكتَبان بأحرف ( الالحقة)المستوى الثالث يُكتَب بأحرف عبريّة، والمستويان الثاني واألّول 

مع فتح .". IL"في نطاق  5,000اليوم، يبلغ عدد أسماء المجال المسّجلة بالعبريّة نحو . التينيّة

، صّرح االتّحاد أنّه عند إتمام عمليّة تخصيص الالحقة 2010إمكانيّة التسجيل بالعبريّة عام 

الرسميّة بالعبريّة، سيحصل مالكو أسماء المجال الذين تسّجلوا قبل سريان هذا المسار على اسم 

في هذا النقاش، "(. ישראל.מלכר.האינטרנט-איגוד: "مثاًل )المجال مع الالحقة العبريّة 

 .".IL"ماء مجال عبريّة مسّجلة في نطاق أس"سنتعامل مع أسماء المجال هذه كـ 

من أجل تخصيص الحقة عبريّة إلسرائيل على  ICANNفي الِعقد السابق، عمل االتّحاد مع 

من أجل تحديد الالحقة األفضل لتمثيل إسرائيل بالعبريّة، أجرى االتّحاد استطالًعا . اإلنترنت

طلب ". יל".ّول، تّم النظر في البديل في المكان األ. بين أعضاء مجموعة اإلنترنت في إسرائيل

ICANN  من االتّحاد استشارة أكاديميّة اللغة العبريّة في الموضوع، فقامت بدروها بإلغاء هذه

اختارت لجنة توجيه خدمات البنى التحتيّة . الالحقة كاختصار صحيح باللغة العبريّة السم الدولة
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، وتّمت الموافقة "ישראל".لثاني في االستطالع، في اتّحاد اإلنترنت البديل الذي حظي بالمكان ا

 . على هذه الالحقة من قِبل أكاديميّة اللغة العبريّة

الرسميّة، بدعم كامل من وزارة  IDNكالحقة الـ " ישראל".عمليّة االعتراف بالالحقة 

ى الالحقة بالمصادقة عل 2020أيّار  19االتّصال وأكاديميّة اللغة العبريّة معًا، انتهت في تاريخ 

 .كالحقة رسميّة بالعبريّة لدولة إسرائيل" ישראל".

إلى ." IL"في هذا الموعد، جّمد االتّحاد أيًضا إمكانيّة تسجيل أسماء مجال بالعبريّة في نطاق 

 .وحتى تعيين الجهة التي ستديره" ישראל".حين بلورة القواعد النهائيّة لتشغيل نطاق 

 ICANN، المسؤولة من طرف IANAصادقت منّظمة  ،2021كانون الثاني  14في تاريخ 

على التشغيل التطبيقي لإلنترنت، على طلب االتّحاد إلدارة وتشغيل النطاق الرسمي الجديد 

يهدف هذا النقاش العام إلى مالَءمة تشغيل النطاق لطريقة العمل المناسبة برأي ". ישראל".

 .نت أحد أعضائهامجموعة اإلنترنت اإلسرائيليّة، حيث اتّحاد اإلنتر

 رأيكم يهّمنا: دعوة لجلسة نقاش عام

في إطار عمليّة بلورة . تطرح بعض التساؤالت" ישראל".إمكانيّة تشغيل النطاق الرسمي 

سياسة االتّحاد بشأن كيفيّة تشغيل هذا النطاق، تتوّجه اللجنة اإلداريّة في اتّحاد اإلنترنت 

م التعبير عن مواقفهم وآرائهم حول هذه ألصحاب الشأن وللجمهور الواسع، وتطلب منه

نحن نشّجع الجمهور على المشاركة في هذا النقاش العام، فاألمر يساعدنا على . التساؤالت

 .بلورة سياسة تتالَءم مع تفضيالت واحتياجات الجمهور اإلسرائيلي

داريّة في سيتّم تحليل المعلومات التي سنحصل عليها في إطار هذا النقاش، وتقديمها للجنة اإل

 . اتّحاد اإلنترنت، والمخّولة الّتخاذ القرارات في هذا الشأن



 

 

: تتّم مشاركة الجمهور في النقاش عبر موقع إنترنت مخّصص لهذا الغرض

https://yoursay.isoc.org.il 

 :مراحل عمليّة مشاركة الجمهور في النقاش

كما ذكرنا، تتّم . ور عليهانشر المعلومات واألسئلة المركزيّة لتعقيب الجمه: اإلصغاء .أ

هذه المرحلة عبر موقع إنترنت خاص، وسنعلن عن التفاصيل بشكل موّسع على موقع 

يرغب اتّحاد اإلنترنت اإلسرائيلي بمعرفة ما البدائل المفّضلة لديكم، وفهم تفسير . االتّحاد

 .اختياركم

كّل التعقيبات التي سينظر الطاقم المهني المختّص في االتّحاد في : والتحليل الدراسة .ب

 .ستصل إلينا

بهذا الشكل، بإمكان . سنُجري نقاًشا رقميًا لهذا الغرض على الموقع الخاص: نقاشال .ج

 .الجميع التعقيب بشكل مريح

ستقدَّم كّل االستنتاجات التي يتمّ التوّصل إليها خالل عمليّة مشاركة : ونشره القرار اتّخاذ .د

توجيه خدمات البنى التحتيّة التي تعمل في االتّحاد  الجمهور إلى اللجنة اإلداريّة ولجنة

سيتّم . من أجل النظر فيها( والمؤلّفة من ممثّلي جمهور، لجنة إداريّة ومختّصين مهنيّين)

 .اإلعالن عن القرارات العمليّة للجمهور بمنتهى الشفافيّة

في أنظمة االتّحاد،  بعد بلورة الخّطة النهائيّة، سيتّم تثبيت طريقة تشغيل النطاق: التطبيق .ه

 ". ישראל".وسيتّم تحديد موعد رسمي لحملة تشغيل نطاق 

تجدر اإلشارة إلى أّن االتّحاد ال يلتزم باتّخاذ أّي موقف، وأنّه يحّق لالتّحاد االستعانة 

 . بكّل موقف أو رأي يقدَّم له، أو بأّي جزء منه، لغرض بلورة موقفه النهائي

https://yoursay.isoc.org.il/


 

 

 مواضيع النقاش العام

كما . ون النقاش عمليًا وشاماًل، سنعرض كّل موضوع من المواضيع التالية بشكل موّسعلكي يك

 .وسيتّم أيًضا عرض تفصيل إضافي حول األسئلة التي نرغب باستشارة الجمهور حولها

 :في إطار االستشارة، نطلب مناقشة المواضيع المركزيّة التالية

 "ישראל".مبنى النطاق 

بعّدة مسارات، وكّل منها يطرح بعض ( أّي المستوى األعلى)على يمكن إدارة نطاق أسماء أ

 . القضايا الفرعيّة

 : نطاق قطاعي1مسار

" ישראל".نطاق يتيح إمكانيّة تسجيل أسماء المجال على المستوى الثالث فقط، أّي أّن تحت 

بموجبها  هذا المسار يشبه الطريقة التي يعمل. ستكون هناك بعض النطاقات الثانويّة القطاعيّة

 ".ישראל.מלכר.האינטרנט-איגוד"اليوم، مثالا ." IL"نطاق 

 وصف المسار

على المستوى " ישראל".، يتّم تسجيل أسماء المجال في نطاق "القطاعي"في مسار المبنى 

كما هو متّبع في ( SLDs)يمكن في النطاق استخدام بعض الالحقات بالعبريّة . الثالث فقط

لنشاط المؤّسسات غير  org.ilمخّصصة للنشاط التجاري،  co.ilقة حيث أّن الالح. )ILنطاق 

 (.للنشاط الحكومي وما شابه gov.ilالربحيّة، 

في المبنى القطاعي، يمكن تحديد بعض القواعد لتخصيص أسماء المجال في كّل مستوى من 

  org.il -وco.il (co – commercial )الخاص بـ  SLDفي : مثاًل . المستويات الثانويّة

(org – organization) في نطاق ،.IL  أن يسّجل أسماء ( فرد أو شركة)يحّق لكّل شخص



 

 

يحّق فقط للجهات gov.il (gov – government )الخاص بـ  SLDبالمقابل، في . مجال

يتّم التسجيل اليوم عبر منظومة وحدة الخدمات )الرسميّة في إسرائيل أن تسّجل أسماء مجال 

 – idf.il (idfالخاص بـ  SLD؛  في (ميّة في مكتب رئيس الحكومةاإللكترونيّة الحكو

Israel Defense Forces)  ) يحّق فقط لوحدات جيش الدفاع اإلسرائيلي أن تسّجل أسماء

في قسم " ممرام"يتّم التسجيل عن طريق وحدة مركز الحواسيب وأنظمة المعلومات )مجال 

يحّق فقط لمن يملكون رخصة  net.il(net- (network الخاص بـ   SLD؛ في (الحوسبة

من وزارة  ISPويجب إبراز رخصة )للعمل كمزّودي إنترنت أن يسّجلوا أسماء مجال 

يحّق فقط للمؤّسسات األكاديميّة  ac.il ((ac - academyالخاص بـ  SLD؛ في (االتّصال

ن مجلس التخصيص مشروط بإبراز مصادقة على العمل م)في إسرائيل أن تسّجل أسماء مجال 

يمكن تسجيل  muni.il ((muni - municipalityالخاص بـ  SLD؛ في (التعليم العالي

( يتمّ تسجيل اسمها وفقًا للصيغة التي حّددتها دائرة اإلحصاء المركزيّة)البلدات في إسرائيل فقط 

يمكن تسجيل مدارس وروضات k12.il (Kindergarten to 12 )الخاص بـ   SLDوفي 

 .تظهر هذه المعايير بشكل مفّصل في قواعد التسجيل. والتعليم فقط وزارة التربية

من خالل المسار القطاعي، بإمكان المستخدم االعتماد على مواقع اإلنترنت بثقة أكثر، وفقًا 

على سبيل المثال، عندما يتوّجه شخص لتلقّي خدمات حكوميّة عبر اإلنترنت، فهو . لعنوانها

للمبنى القطاعي أفضليّة أيًضا . وما شابه gov.ilمجال مع الحقة  يعرف أّن عليه التوّجه السم

 SEO - Search Engine)من حيث تحسين تقييم النتائج في محّركات البحث 

Optimization) إذ أنّه بإمكان محّركات البحث إدراج إنساب الـ ،SLD  الخاص باسم

ستحصل على تقييم أعلى  ac.ilحقة مثاًل، المواقع مع ال)المجال ضمن اعتبارات أهميّة الموقع 

 (.في االستجوابات المرتبطة بالتربية األكاديميّة

في هذا " )ישראל.מלכר.דוגמה: "اسم المجال في النطاق القطاعي يظهر على النحو التالي

 "(.דוגמה"، واسم المجال هو "מלכר"الذي اختير للمستوى الثالث هو  SLDالمثال، الـ 



 

 

 . بحسب المسارILمسّجلة بالعبريّة في نطاق مكانة أسماء المجال ال

، سيحصل المالكون .ILوفقًا لتعّهد االتّحاد في السابق مع فتح التسجيل بالعبريّة في نطاق 

على أفضليّة، وسيحّق لهم تسجيل اسم المجال . ILالقائمون ألسماء المجال بالعبريّة في نطاق 

سيتمّ االحتفاظ بحّق التسجيل للمالك . قة المماثلةالموجود بحوزتهم بالعبريّة بشكل كامل مع الالح

 .للفترة الزمنيّة التي تحدَّد من موعد فتح التسجيل، وال يمكن نقل هذا الحقّ 

خالل الفترة الزمنيّة التي تُحدَّد، هو  تسجيل اسم المجال بالعبريّة بشكل كامل للمالكين القائمين،

المعنيّون من نقل نشاط اسم المجال لالسم الجديد  مجاني لفترة محدودة، وذلك ليتمّكن المالكون

انظروا )وفقًا للقرار الذي سيُتَّخذ في مسألة دمج اللغات في اسك المجال . بالعبريّة بشكل كامل

ر ما إذا كان سيُسَمح لمالكي أسماء المجال بالعبريّة مع الحقة التينيّة من (أدناه 3البند  ، سيُقرَّ

، وتجديده، أم أنّه في نهاية الفترة التي تُحدَّد .ILلمجال في نطاق االستمرار في حيازة اسم ا

 .إلبقائه بأحرف التينيّة فقط. ILسيتّم حذف هذه األسماء من نطاق 

 المسارات الممكنة لفتح التسجيل

في هذا الفصل، سنعرض المسارات الممكنة لفتح التسجيل للجمهور الواسع ألسماء المجال في 

 ".ישראל".نطاق 

 "األولويّة لمن يسّجل أّوالا " -كانيّة أ إم .1

األولويّة لمن يسّجل "مع فتح التسجيل للجمهور، تتّم عمليّة التسجيل وفقًا لمبدأ  .أ

 " أّوالً 

(first come, first served)، تسّجلت قد التي المجال أسماء عدا ما 

 بالعبريّة ومالي المسّجلة المجال أسماء مكانة: أدناه انظروا) IL نطاق في بالعبريّة

 .(.IL نطاق في



 

 

كّل شخص أو شركة معني بتسجيل اسم مجال، بإمكانه القيام بذلك عن طريق  .ب

 .المسّجلين المخّولين في موعد فتح التسجيل

 "التسجيل بمراحل" -إمكانيّة ب  .2

، يتّم فتح التسجيل 2020في أعقاب وقف التسجيل بالعبريّة في شهر أيّار  .أ

 العالمات لمالكي( sunrise)جيل المسبق بمراحل، وسيشمل مرحلة التس

. IL نطاق في بالعبريّة المسّجلة المجال أسماء. وللشركات المسّجلة التجاريّة

 صاحب بإمكان. لمالكيها يُحفَظ التسجيل في والحقّ  للتسجيل، محظورة ستكون

 إجراء في فقط بالعبريّة، تسّجل قد الذي باالسم الفوز يّدعي أن التجاريّة العالمة

 اليوم المسّجلة المجال أسماء مكانة: أدناه انظروا) IL-DRP الخالفات تسوية

 قضائيّة جهة أليّ  التوّجه خالل من أو( المسار بحسب." IL" نطاق في بالعبريّة

 .أخرى مخّولة

بعد مرحلة التسجيل المسبق، سيُفتَح التسجيل عن طريق المسّجلين المخّولين  .ب

 ".األولويّة لمن يسّجل أوالً "لكافة الجمهور، وفقًا لمبدأ 

 أسماء الالحقات الثانويّة

المسار القطاعي، والذي يتّم فيه تسجيل الالحقات على المستوى الثاني، يلِزم بتحديد الالحقة 

أسماء الالحقات الثانويّة من المفترض أن تمثّل بشكل واضح ومختصر قدر اإلمكان . القطاعيّة

ـ )الالحقة الثانويّة للمؤّسسات األكاديميّة اسم : مثاًل . القطاع الذي تمثّله يجب "( ac.il"الموازي ل

 .أن يكون ذي صلة للمجال، وهو المؤّسسات األكاديميّة للتعليم العالي

تظهر )في نقاشات داخليّة في االتّحاد، تّم اقتراح بعض البدائل لتمثيل هذه الالحقات القطاعيّة 

االتّحاد بحاجة لالستماع إلى مواقف الجمهور وأفكاره  (.اقتراحات لالحقات الثانويّة"في بند 



 

 

في : اقتراحات لالحقات الثانويّة"يسعدنا أن تملؤوا بند . حول مسألة أسماء الالحقات الثانويّة

 .نهاية المستند أدناه

 التسجيل على المستوى الثاني فقط -: نطاق مباشر 2مسار 

-איגוד: "بشكل مباشر، مثالا " לישרא".نطاق يسمح بتسجيل أسماء مجال تحت نطاق 

 ".ישראל.האינטרנט

 وصف المسار

بشكل مباشر تحت المستوى " ישראל".في هذا المسار، يتّم تسجيل أسماء المجال في نطاق 

 ".ישראל.האינטרנט-איגוד: "، دون التقسيم إلى الحقات قطاعيّة؛ مثاًل "(ישראל)".األعلى 

، والتي "كلمات محفوظة"اشر تلِزم بتعريف قائمة بحسب موقف االتّحاد، فإّن إدارة نطاق مب

يُمنع تسجيل أسماء مجال فيها ألسباب تتعلّق بحماية النطاق وحماية الجمهور، أو أنّهها ستكون 

العديد من مؤّسسات الدولة تحتوي في نهاية اسمها على الكلمة . متاحة لمجموعة محّددة فقط

عيّنة لتضليل الجمهور الواسع في حال تسجيل اسم يعتقد االتّحاد أّن هناك خطورة م". ישראל"

، "ישראל.משטרת"، "ישראל.כנסת: "مجال ينتحل صفة مؤّسسة الدولة، مثاًل 

التي اختيرت " ישראל".وما إلى ذلك بسبب الالحقة " ישראל.בנק"، "ישראל.ממשלת"

 .في هذا المجال

 بحسب المسار ."ILمكانة أسماء المجال المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق "

في هذا المسار، هناك حاجة آلليّة معقّدة لتخصيص كّل أسماء المجال التي تّم تسجيلها تحت الـ 

SLD   الخاص بنطاقIL  حتى موعد ". ישראל".على المستوى الثالث للمستوى الثاني، تحت

مستوى اسم مجال تّم تسجيله تحت اسمّي مجال في ال 150كتابة هذا المستند، هناك ما يقارب 

من "( org.il.מתחם-שם"و " co.il.מתחם-שם"أّي أّن هناك )أو أكثر ( SLD)الثاني 

كما وتجدر اإلشارة إلى أنّه إذا تّم تحويل (. مالك 300أّي ما يقارب )قِبل مالكين مختلفين 



 

 

، "ישראל".إلى األسماء المسّجلة مباشرةً تحت ." IL"أسماء المجال المسّجلة اليوم في نطاق 

إذا كان هناك اسم مجال : مثاًل )كما ذكر أعاله " الكلمات المحفوظة"درج ضمن تعريف قد تن

كلمة "، وهذا الترتيب قد يكون "ישראל.כנסת"، سيتحّول إلى "org.il.כנסת"مسّجل اليوم 

 "(. محفوظة

يلِزم بإنشاء آليّة منّظمة لحّل تضارب المصالح ما " النطاق المباشر"لذلك، فإّن اختيار مسار 

سواًء كان الحديث عن شخصين يملكان نفس اسم المجال مع الحقتين  -بين المالكين المختلفين 

على المستوى " ישראל".ثانويّتين مختلفتين، أو شخص واحد يملك اسم مجال إن تمّ تحويله إلى 

 ".كلمة محفوظة"المباشر، سيصبح 

إذا تّم اختيار التسجيل . مجالهناك بعض اآلليّات الممكنة لحّل التناقض بين مالكي أسماء ال

فيما يتعلّق بالعالمات التجاريّة  sunriseبمراحل، ستكون كّل هذه اآلليّات خاضعة لقواعد 

 :والشركات

. من المالكين( أو أكثر)بين اثنين ( بموجب الحصول على ترخيص لذلك)إجراء قُرعة  .1

الحّق في ( خاسرينال)الفائز في القُرعة سيحصل على اسم المجال األصلي، وللخاسر 

 (.قبل بدء التسجيل)تسجيل اسم مجال آخر وفقًا الختياره 

تشجيع المالكين على التوّصل إلى تسوية فيما بينهم خالل فترة  -االتّفاق بين المالكين  .2

لتسجيل " ישראל".زمنيّة محّددة، وَمنح الحّق لمن يتنازل عن اسم المجال في نطاق 

 (.قبل بدء التسجيل)اسم مجال آخر وفقًا الختياره 

إذا انتهت الفترة الزمنيّة المحّددة قبل مناقشة األمر، أو إذا صّرح الطرفان أنّهما لم 

يحصل كّل واحد من الطرفين على اسم مجال ذي ثالثة  -يتوّصال إلى تسوية فيما بينهما 

إذا كان اسم المجال : مثاًل )مستويات، بحيث يكون مماثاًل للموجود بحوزتهم اليوم 

، ولم "org.il.מחלוקת"والثاني يملك " co.il.מחלוקת"، واألّول يملك "מחלוקת"

" ישראל.עסק.מחלוקת"سيحصالن على  -يتوّصل المالكان إلى اتّفاق 



 

 

يبقى في حالة اسم مجال " ישראל.מחלוקת"االسم ". ישראל.מלכר.מחלוקת"و

(. ق بين الطرفين أو وجود طالب واحد لالسمعليه خالف، إلى أن يتّم التوّصل إلى اتّفا

يمكن استثناء التسجيل على المستوى الثالث فقط في حال وجود خالف بين جهتين 

مختلفتين على نفس اسم المجال، وفي الحاالت التي تّم فيها تعريف اسم المجال على أنّه 

 ".كلمة محفوظة"

األخرى، إلى  SLDارنةً مع الـ مق co.ilَمنح األفضليّة ألسماء المجال المسّجلة في  .3

لتسجيل اسم مجال آخر وفقًا  SLDجانب َمنح الحّق لمالكي اسم المجال اآلخرين في الـ 

 (.قبل بدء التسجيل)الختيارهم 

في  .ILَمنح األفضليّة ألسماء المجال وفقًا لموعد تسجيل اسم المجال بالعبريّة في نطاق  .4

مالكي اسم المجال الذي تسّجل الحقًا لتسجيل اسم نظام االتّحاد، إلى جانب َمنح الحّق ل

 (.قبل بدء التسجيل)مجال آخر وفقًا الختيارهم 

كلمة "سيصبح " ישראל".من يملك اسم مجال والذي إن تّم تحويله إلى اسم مجال تحت 

 :، يمكنه اختيار واحدة من اإلمكانيّتين"محفوظة

ل السم المجال المسّجل في الحصول على اسم مجال على المستوى القطاعي المماث .1

، على "ישראל.עסק.בנק"سيحصل على " co.il.בנק"من يملك : مثاًل . )ILنطاق 

 (.هي كلمة محفوظة" ישראל.בנק"افتراض أّن 

قبل فتح التسجيل للجمهور وفقًا لقواعد "  ישראל".الحّق في اختيار اسم مجال في نطاق  .2

sunrise  وجود تناقض مع قواعد التسجيل للعالمات التجاريّة وللشركات، ولعدم

 (.SLDالمسّجل تابع لـ  labelالمكان الذي فيه الـ : مثاًل )

 عمليّة فتح التسجيل

، وعلى (تناقض بين المالكين وحيازة كلمات محفوظة)بعد حّل المشاكل المذكورة أعاله 

 :للمراحل التاليةافتراض أنّه تّم اختيار مسار التسجيل بمراحل، سيتّم فتح النطاق للتسجيل وفقًا 



 

 

 .لمالكي العالمات التجاريّة المسّجلة وللشركات( sunrise)مرحلة التسجيل المسبق  .1

فتح التسجيل للجمهور الواسع عن طريق المسّجلين وفقًا  -بعد إتمام التسجيل المسبق  .2

 (.first come, first served" )األولويّة لمن يسّجل مسبقًا"لمبدأ 

 تسجيل تحت المستوى الثاني والثالثال -: نطاق مدمج 3مسار 

 نطاق يسمح بتسجيل أسماء المجال على المستوى المباشر وعلى المستوى القطاعي أيًضا

 وصف المسار

، سيكون باإلمكان تسجيل أسماء مجال على المستوى "ישראל".في المسار المدمج في نطاق 

ا على المستوى القطاعي، ، وأيضً (ישראל.משקפיים -مثاًل )ישראל .الثاني مباشرةً تحت  

-עמותת، ישראל.עסק.משקפיים: مثاًل )وفقًا لالحقات الثانويّة القطاعيّة التي ستُحدَّد 

 (. ישראל.מלכר.יחד

في اإلمكانيّات المفّصلة أدناه، تتّم عمليّة فتح . هناك ثالث إمكانيّات لتطبيق المسار المدمج

حل، وفقًا للمتّبع في العالم عند فتح نطاق بمرا" ישראל".التسجيل للجمهور الواسع في نطاق 

 :فتح التسجيل للجمهور الواسع -جديد، التسجيل المسبق ومن ثّم 

باإلضافة، سيتّم تحديد . الوضع االفتراضي في التسجيل يكون على المستوى الثاني - إمكانيّة أ

أنظمة الحكم، )حّددة بعض الالحقات الثانويّة على المستوى الثالث، وسيتمّ استخدامها لقطاعات م

سيتّم تخصيص أسماء المجال (.  مزّودي خدمات اإلنترنت، المؤّسسات األكاديميّة وما إلى ذلك

، أّي لن تكون هناك الحقو "(ישראל.מתחם-שם)"للجمهور الواسع على المستوى الثاني 

. ILفي نطاق  وسيتّم فتح النطاقات الفرعيّة لقطاعات معيّنة، كما الحال. co.ilمماثلة لالحقة 

-שם)" ، المؤّسسات األكاديميّة"(ישראל.ממשל.מתחם-שם)"مؤّسسات الدولة : مثاًل 

-האינטרנט-איגוד)"، المؤّسسات غير الربحيّة "(ישראל.אקדמיה.מתחם

 .وما شابه، بحيث يُسَمح لها بالتسجيل على المستوى الثالث"( ישראל.מלכר.הישראלי



 

 

" ישראל".للتسجيل على المستوى الثاني مباشرةً تحت  نطاق هرمي وإمكانيّة  - إمكانيّة ب

 SLDبما في ذلك . )ILسيتّم تقسيم النطاق إلى نطاقات فرعيّة مماثلة لنطاق  -في نفس الوقت 

سيكون باإلمكان تسجيل اسم (. والتي فيهل التسجيل غير محدود org.ilو  co.ilالمماثلة لـ 

 ".ישראל".ستوى الثاني مباشرةً تحت المجال على المستوى الثالث وكذلك على الم

الوضع االفتراضي هو التسجيل على المستوى الثاني، لكّن سيتّم تحديد الحقات  - إمكانيّة جـ

، والتي هناك إشكاليّة في ."IL"ثانويّة على المستوى الثالث ألسماء المجال بالعبريّة في نطاق 

في حالة وجود عّدة مالكين لنفس الـ : مثاًل )تحويلها للتسجيل المباشر على المستوى الثاني 

label  بالعبريّة تحتSLD لن تتاح إمكانيّة (. مختلفة، والذي لم يتوّصلوا إلى اتّفاق فيما بينهم

التي تّم إنشاؤها، بل ستُستخَدم فقط ألسماء المجال التي ال يمكن حّل  SLDالتسجيل الحّر في 

 .التناقض فيها

 . بحسب المسارILاليوم بالعبريّة في نطاق  مكانة أسماء المجال المسّجلة

 إمكانيّة أ

أن يحصلوا على اسم المجال . ILيحّق لمالكي أسماء المجال المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق 

سيحصلون على الحّق في  co.ilمالكو اسم المجال في . العبري بأكمله، مع الالحقة المالئمة

وفقًا لقيود األسماء المحفوظة والعالمات " )שראלי".التسجيل على المستوى الثاني تحت 

مالكو الالحقات األخرى سيحصلون على الحّق في التسجيل على المستوى الثالث، (. التجاريّة

الذي سّجلوه مسّجاًل في نفس الوقت  labelتحت الالحقة القطاعيّة المماثلة، لكن إن لم يكن الـ 

 ".ישראל".مباشرة تحت  labelعلى الـ ، سيكون بإمكان المالك أن يحصل co.ilفي 

، والذي إن تّم تحويله إلى اسم مجال تحت co.ilمن يملك اسم مجال في النطاق الفرعي 

 :سيصبح كلمة محفوظة، يمكنه اختيار واحدة من اإلمكانيّتين" ישראל".



 

 

الحصول على اسم مجال على المستوى الثالث المماثل السم المجال المسّجل في نطاق  .1.1

IL .( בנק"من يملك : مثاًل.co.il " على "ישראל.עסק.בנק"سيحصل على ،

 (.هي كلمة محفوظة" ישראל.בנק"افتراض أّن 

قبل فتح التسجيل للجمهور وفقًا "  ישראל".الحّق في اختيار اسم مجال في نطاق  .1.2

للعالمات التجاريّة وللشركات، ولعدم وجود تناقض مع قواعد  sunriseلقواعد 

 (.SLDالمسّجل تابع لـ  labelالمكان الذي فيه الـ : مثاًل )التسجيل 

 إمكانيّة ب

أن يحصلوا على اسم المجال . ILيحّق لمالكي أسماء المجال المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق 

-שם"سيحصل على " co.il.מתחם-שם"أّي، من يملك )العبري بأكمله، مع الالحقة المالئمة 

-שם"سيحصل على " org.il.מתחם-שם"، ومن يملك "ישראל.עסק.מתחם

 "(.ישראל.מלכר.מתחם

 جـ إمكانيّة

بإمكان مالكي  -المختلفة  SLDمتطابقة في  labelفي الحاالت التي ال يوجد فيها تناقض بين 

الذي تّم تسجيله تحت  labelأسماء المجال الحصول على اسم المجال بالعبريّة بأكمله في الـ 

، سيكون من حّق المالك net.ilفقط في " net.il.מתחם-שם"أّي إذا تّم تسجيل " )ישראל".

، وفي حال وجود تناقض ولم يتوّصل المالكون إلى "(ישראל.מתחם-שם"أن يحصل على 

وإذا توّصلوا إلى اتّفاق . المماثل SLDسيحصلون على اسم المجال تحت الـ  -اتّفاق فيما بينهم 

، سيحصل على الحّق في "ישראל".ةُ في فكّل من ال يحّق له تسجيل اسم المجال مباشر -

بشرط أاّل يتضارب االسم مع حقوق العالمات التجاريّة وأاّل " )ישראל".تسجيل اسم آخر في 

 "(.كلمة محفوظة"يكون 



 

 

من يملك اسم مجال، والذي يحّق له وفقًا لهذه القواعد أن يحّول اسم المجال الخاص به السم 

كلمة محفوظة، بإمكانه اختيار واحدة من "هذا التحويل  مباشرةً، وسبّب" ישראל".مجال تحت 

 :اإلمكانيّتين

الحصول على اسم مجال على المستوى الثالث المماثل السم المجال المسّجل في نطاق  .1.1

IL( . בנק"من يملك : مثاًل.co.il " على "ישראל.עסק.בנק"سيحصل على ،

 (.هي كلمة محفوظة" ישראל.בנק"افتراض أّن 

قبل فتح التسجيل للجمهور وفقًا "  ישראל".ار اسم مجال في نطاق الحّق في اختي .1.2

للعالمات التجاريّة وللشركات، ولعدم وجود تناقض مع قواعد  sunriseلقواعد 

 (.SLDالمسّجل تابع لـ  labelالمكان الذي فيه الـ : مثاًل )التسجيل 

 عمليّة فتح التسجيل

 :تتّم عمليّة التسجيل المسبق بمرحلتين

للعالمات  sunriseقواعد "ل المسبق للعالمات التجاريّة والشركات وفقًا لـ التسجي .1

  ".التجاريّة والكيانات القانونيّة

ألسماء  sunriseتتّم وضع قواعد  -التسجيل المسبق لمن يملكون أسماء مجال قائمة  .2

 .المجال المسّجلة

 .الواسعبعد انتهاء عمليّة التسجيل المسبق، سيتّم فتح التسجيل للجمهور 

 دمج اللغات

سنفحص إمكانيّة الدمج بين الرموز العبريّة والالتينيّة في أسماء المجال وأسماء النطاقات 

 :فيما يلي البدائل الممكنة. الثانويّة



 

 

، ويمكن التسجيل "ישראל".يمكن التسجيل بأحرف التينيّة أيًضا عندما تكون الالحقة  .א

، أّي يمكن تسجيل أسماء مجال مثل ."IL" بأحرف عبريّة أيًضا عندما تكون الالحقة

"isoc.أو " ישראל".org.ilהאינטרנט-איגוד." 

، لكن ال "ישראל".و." IL"يمكن التسجيل بأحرف عبريّة في أسماء المجال مع الحقة  .ב

، أّي يمكن تسجيل اسم "ישראל".يمكن تسجيل أسماء مجال بأحرف التينيّة مع الحقة 

، لكن ال يمكن تسجيل اسم مجال مثل "טרנטהאינ-איגודorg.il."مجال مثل 

"isoc.ישראל." 

فقط، ويمكن التسجيل بأحرف " ישראל".يمكن التسجيل بأحرف عبريّة مع الحقة  .ג

-איגוד"فقط، أّي أّن تسجيل اسم مجال مثل ." IL"التينيّة مع الحقة 

 .سيكون ممكنًا فقط" isoc.org.il"و" ישראל.האינטרנט

 :شرح

كّل مستوى . ل مؤلّف من سالسل على عّدة مستويات، وتفصل بينها نقاطكما ذكر، اسم المجا

 . 1رموز التينيّة أو عبريّة -قائم بحّد ذاته ويمكن تسجيله في عّدة أساليب كتابة 

تُكتَب من اليمين إلى اليسار، من الصعب الدمج ( العبريّة والعربيّة مثاًل )بما أّن اللغات الساميّة 

وبين األحرف العبريّة، بل أّن ( والتي تُكتَب فيها العديد من لغات العالم)ة بين األحرف الالتينيّ 

 ccTLDلو كان باإلمكان التسجيل بالعبريّة تحت الـ : مثاًل )هذا الدمج قد يضلّل الجمهور 

-שם"أو " co.il.מתחם-שם"، هل سيكون من الصحيح كتابة .ilالخاص بـ 

 "(.il.co.מתחם

                                                             

 .ישראל.ייןmדו:  وليس الكتابة المختلطة في نفس المستوى، مثًل ( ישראל.domain)دمج اللغات يتّم بين المستويات  -توضيح   1



 

 

 الجمهور قد يكون معنيًا باالستمرار في تسجيل أسماء مجال بالعبريّة مع ذلك، يدرك االتّحاد أنّ 

من المحتمل أيًضا أن يكون (. وما شابه co.il، org.il) ILالالتينيّة في نطاق  SLDتحت الـ 

 "(.ישראל.google: "مثاًل " )ישראל".هناك طلب على التسجيل بأحرف التينيّة مع الالحقة 

بحاجة إلى ." IL"ناك حالة يكون فيها مالكو اسم المجال في نطاق من ناحية أخرى، قد تنشأ ه

، "ישראל".حماية اسم المجال المطابق السم مجالهم على المستوى الثالث أو الثاني في نطاق 

سيكون بحاجة لتسجيل  ”isoc.org.il“والعكس أيًضا، أّي أّن من يملك اسم المجال 

isoc”.איגוד“ريّة، ومن يملك اسم المجال بدافع حماية العالمة التجا ”ישראל-

نظًرا . أيًضا co.il”.האינטרנט-איגוד“سيشعر أنّه ملَزم بتسجيل ” ישראל.האינטרנט

لذلك، قد يشعر الجمهور أّن االتّحاد يجبِر مالكي أسماء المجال على إدارة عّدة أسماء مجال في 

أن تتوفّر للجمهور مجموعة  الهدف هو. هذا ليس هدف االتّحاد. نفس الوقت والدفع مقابل ذلك

مالئمة من اإلمكانيّات، وأن يكون بإمكان كّل جهة أن تختار اإلمكانيّة البديلة التي تتالَءم مع 

 .احتياجاتها

 :البدائل الممكنة هي

 "(:ُمدمج كلياا)"تسجيل يدمج بين اللغات بشكل كامل في النطاقَين  .1

عبريّة وأحرف التينيّة، مثاًل  سيكون باإلمكان التسجيل بأحرف" ישראל".في نطاق  .أ

 ،"ישראל.domain"و" ישראל.מלכר.מתחם-שם"، "ישראל.מתחם-שם"

"domain.إنشاء باإلمكان يكون لن". ישראל.מלכר SLD لن أيّ ) التينيّة بأحرف 

 "(.ישראל.org.מתחם-שם" مثل مجال اسم تسجيل باإلمكان يكون

-שם: "نيّة وبأحرف عبريّة، مثاًل سيكون باإلمكان التسجيل بأحرف التي. ILفي نطاق  .ب

 ".domain.co.il"أو " co.il.מתחם



 

 

" ישראל".، وتسجيل بالعبريّة فقط في نطاق ."IL"تسجيل يدمج بين اللغات فقط في نطاق  .2

 (:ُمدمج جزئياا)"

وما شابه، كما  org.il، co.ilمع الالحقات ." IL"التسجيل بأحرف عبريّة في نطاق  .أ

 -اسم مجال بالعبريّة مثل  5,000يوجد اليوم ما يقارب .". IL"الحال اليوم في نطاق 

 ".co.il.מתחם-שם"

، "ישראל.מתחם-שם" -التسجيل بأحرف عبريّة فقط، مثاًل  -" ישראל".في نطاق  .ب

 ".ישראל.מלכר.מתחם-שם"

فقط، وتسجيل بأحرف التينيّة فقط مع " ישראל".تسجيل بأحرف عبريّة فقط مع الحقة  .3

 "(دموحَّ ." )"IL"الحقة 

بالعبريّة فقط، ويمكن تسجيل أسماء مجال مع " ישראל".يمكن تسجيل أسماء مجال مع الحقة 

 . بأحرف التينيّة فقط." IL"الحقة 

د"إذا تّم اختيار التسجيل ." )IL"المجال بالعبريّة والمسّجلة في نطاق  ءمكانة أسما  (الموحَّ

ستحصل على مكانة ." IL"نطاق أسماء المجال المسّجلة بالعبريّة في  -إمكانيّة أ  (1

سيحصل مالكو هذه األسماء على إمكانيّة تجديد اسم المجال . خاّصة وستبقى قائمة

ال يمكن مجّدًدا تسجيل أو . الموجود بحوزتهم، إلى أن يقّرروا عدم القيام بذلك

 .هذه األسماء التي لم يتّم تجديدها أو التي تّم حذفها( reassignment)تخصيص 

ستخضع لعمليّة اختفاء ." IL"أسماء المجال المسّجلة بالعبريّة في نطاق  -ب  إمكانيّة (2

، والنطاق المدمج لن يعود قائًما بعد فترة خمس سنوات (fading out)تدريجي 

 (.وحينها سيتّم حذف كّل أسماء المجال التي ما زالت قائمة بهذه الصيغة)

 



 

 

  



 

 

لمجال بالعبريّة إلى مخّطط عام لتطبيق برنامج نقل أسماء ا - 1ملحق 

 .ILنطاق 

عن . ILسيقوم االتّحاد بإعالم مالكي أسماء المجال المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق  .1

الحّق الذي ُمنِح لهم بتحويل أو إضافة اسم المجال الخاص بهم إلى اسم مجال في نطاق 

 .ישראל.

تّم تسجيل وحيازة اسم المجال والتي فيها ي" فترة انتقال"أو " فترة توافُق"سيحّدد االتّحاد  .2

 .بشكل مّجاني

، يجب على مالك اسم المجال أن يخضع لعمليّة "ישראל".لتسجيل اسم مجال في نطاق  .3

يتّم . عمليّة التحقّق تتّم عن طريق االتّحاد. تحقّق من الهويّة قبل الموافقة على الطلب

فاصيل التواصل على اسم المالك، وبنفس ت" ישראל".تسجيل اسم المجال في نطاق 

 .بالضرورة

للمالكين الذين لم يتوّجهوا لتحصيل " ישראל".يحتفظ االتّحاد بحّق التسجيل في نطاق  .4

 .لفترة زمنيّة محدودة" ישראל".حقّهم في تسجيل اسم المجال في نطاق 

، سيتّم حذف ."IL"إذا تقّرر أنّه من غير الممكن وجود أسماء مجال بالعبريّة في نطاق  .5

خالل السنوات الخمس . اء مع انتهاء خمس سنوات من موعد فتح التسجيلهذه األسم

هذه، يجب على المالكين المعنيّين باالستمرار في حيازة اسم المجال بالعبريّة في نطاق 

"IL ".المالكون الذين يقّررون االستغناء عن اسم المجال بالعبريّة . أن يجّددوا التسجيل

، وعند انتهاء فترة "ישראל".م المجال في نطاق ، سيبقون فقط مع اس.ILفي نطاق 

االنتقال، يجب على المالك المعني باالستمرار في حيازة اسم المجال أن يجّدده مقابل 

 .دفع

، أو من .ILمالك اسم المجال بالعبريّة والمعني بحذف اسم المجال بالعبريّة من نطاق  .6

" ישראל".سم المجال في نطاق ستتّم إعادة ا. ، بإمكانه القيام بذلك"ישראל".نطاق 



 

 

. ILاسم المجال الذي تّم حذفه من نطاق . للجمهور، وسيكون شاغًرا للتسجيل من جديد

 .غير قابل للتسجيل مّرة أخرى

سيتيح المجال لمالكي أسماء . سيعمل االتّحاد كمسّجل خالل الفترة الزمنيّة ذات الصلة .7

للحصول على اسم المجال المماثل في . ILالمجال المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق 

سيقوم االتّحاد بنسخ . ، وفقًا للقواعد المحّددة، عن طريق االتّحاد"ישראל".نطاق 

، أو "ישראל".إلى اسم المجال في نطاق . ILتفاصيل تسجيل اسم المجال في نطاق 

 سيحصل اسم المجال على سريان محدود. أنّه سيطلب من المالكين تقديم طلب للتسجيل

ل وفقًا  ل مخوَّ لفترة االنتقال، وسيكون بإمكان المالكين نقل اسك المجال إلى مسّجِ

لتجديد اسم المجال لفترة تسجيل إضافيّة، يجب على المالكين تحويل االسم . الختيارهم

ل المخّول  .ستُحَذف -األسماء التي ال يتّم تحويلها . إلدارة المسّجِ

بالحّق الذي . ILل المسّجلة اليوم بالعبريّة في نطاق سيحفظ االتّحاد لمالكي أسماء المجا .8

لفترة زمنيّة محدودة، لذلك " ישראל".ُمنِح لهم في الحصول على اسم المجال في نطاق 

.  سيمنع تسجيل كّل أسماء المجال هذه إلى أن يتّم تحصيل الحّق أو انتهاء صالحيّته

أو  IL-DRP، عليها خوض إجراء الجهة التي تّدعي أّن لها حقوقًا قانونيّة في االسم

 .إجراء قانوني أمام جهة قضائيّة مخّولة

ستُنَسخ . ILبالرغم من أّن تفاصيل تسجيل اسم المجال بالعبريّة والمسّجل اليوم في نطاق  .9

، من أجل حماية الجمهور من إساءة استخدام هذه "ישראל".إلى اسم المجال في نطاق 

فمن أجل استخدام اسم المجال يجب على المالك أن العمليّة أو من عدم اإللمام بها، 

 DNSمن حالة )اسم المجال " تشغيل"يخوض عمليّة تحقّق من الهويّة مّما يتيح 

HOLD  إلى حالةDNS EXIST .) 

سيقوم االتّحاد وبشكل فعّال بإعالم مالكي أسماء المجال المسّجلة اليوم بالعبريّة  .10

 ".ישראל".ى اسم مجال في نطاق بشأن حقّهم في الحصول عل. ILفي نطاق 



 

 

فترة التوافُق التي يمكن فيها للمالك أن يملك في نفس الوقت اسم مجال في نطاق  .11

IL . ستمنح المالك فترة زمنيّة كافية لنقل النشاط اإلنترنتي "ישראל".وفي نطاق ،

 ".ישראל".إلى اسم المجال في نطاق . ILالمرتبط باسم المجال في نطاق 

مالك خالل فترة االنتقال أن يستمّر في حيازة االسمين في نفس الوقت، إذا اختار ال .12

 -وهذه الحالة ممكنة بحسب المسار الذي يختاره، يجب على المالك أن يجّدد االسمين 

 .مقابل دفع

ل مخّول خالل  .13 سيتوّجه االتّحاد للمالكين من أجل نقل اسم المجال إلدارة مسّجِ

ل من خالل ب. فترة التوافُق وقبل انتهائها إمكان المالك نقل إدارة اسم المجال لمسّجل مخوَّ

 .طلب نقل، ويتّم ذلك مجانًا

" ישראל".إذا نقل المالك خالل فترة التوافُق حقوقه في اسم المجال في نطاق  .14

كما يحدث اليوم في عمليّة نقل )إلى طرف ثالث، سيتّم إلغاء فترة التوافُق المتبقّية 

 (.الحقوق

  



 

 

 ئلة للجمهورأس - 2ملحق 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

 "ישראל".مبنى النطاق  - 1موضوع 

 أّي بدائل لمبنى النطاق مفّضلة بنظرك؟

 .Click or tap here to enter text ☐ نطاق قطاعي

 .Click or tap here to enter text ☐ نطاق مباشر

 .Click or tap here to enter text ☐ نطاق ُمدمج

 التي يجب فتحها؟( SLD)إذا تّم اختيار النطاق القطاعي، ما هي النطاقات الثانويّة 

 .org.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 ☐.gov.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 ☐.ac.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 ☐.net.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 



 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

 ☐.muni.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 ☐ .k12.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 ☐.idf.il ☐ Click or tap here to enter textمماثلة لـ 

 تّم اختيار النطاق القطاعي، ما هو المسار المفّضل لفتح التسجيل؟إذا 

 .Click or tap here to enter text ☐ األولويّة لمن يسّجل أّوالً 

 .Click or tap here to enter text ☐ التسجيل بمراحل

 ن المالكين؟إذا تّم اختيار النطاق المباشر، ما هي اآلليّة المفّضلة لحّل التناقضات بي

 .Click or tap here to enter text ☐ قُرعة 

التشجيع على التوّصل إلى 

 تسويات

☐ Click or tap here to enter text. 

 .co.il ☐ Click or tap here to enter textأفضليّة لـ 

 .Click or tap here to enter text ☐ أفضليّة وفقًا لموعد التسجيل



 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

 إذا تّم اختيار النطاق الُمدمج، ما هي إمكانيّة التطبيق المفّضلة؟

المستوى الثاني )إمكانيّة أ 

هو الوضع االفتراضي، 

SLD معيّنة) 

☐ Click or tap here to enter text. 

المستوى الثاني )إمكانيّة ب 

 (والثالث بشكل كامل

☐ Click or tap here to enter text. 

المستوى الثاني )ة جـ  إمكانيّ 

هو الوضع االفتراضي، 

SLD  فقط لألسماء التي

 (ILتنتقل من 

☐ Click or tap here to enter text. 

 -استخدام الرموز الالتينيّة والرموز العبريّة في المستويات المختلفة  - 2موضوع 

 النموذج المفّضل

 .Click or tap here to enter text ☐ ُمدمج كليًا

 .Click or tap here to enter text ☐ ُمدمج جزئيًا

د  .Click or tap here to enter text ☐ موحَّ



 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

د"إذا تّم اختيار النموذج  ، ماذا سيكون مكانة أسماء المجال بالعبريّة والمسّجلة اليوم "الموحَّ

 .ILفي نطاق 

ستبقى موجودة  -إمكانيّة أ 

 إلى األبد

☐ Click or tap here to enter text. 

ستخضع لعمليّة  -إمكانيّة ب 

fading out وتُحَذف 

☐ Choose an item. 

 نقاط أخرى حسب رأيكم

هل يسبّب دمج اللغتين 

العبريّة والالتينيّة مخاوف 

: مثاًل )من تضليل الجمهور 

co.il ו-il.co) 

☐ Click or tap here to enter text. 

ك دمج اللغات يلِزم هل برأي

األشخاص أو المنّظمات 

بحماية عالماتهم التجاريّة، 

مّما يؤّدي إلى مصروفات 

 زائدة للجمهور؟

☐ Click or tap here to enter text. 



 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

إذا تقّرر عدم إتاحة اإلمكانيّة 

لدمج اللغات، هل نسمح 

 5,000ألسماء المجال الـ 

التي تّم تسجيلها تحت نطاق 

IL ستمرار بالعمل في اال

فيه، أم نحّولها كلّها إلى 

 ؟"ישראל".نطاق 

تحويل 

☐ 

استمرار 

☐ 

Click or tap here to enter text. 

 (SLD)األسماء المقترحة لالحقات الثانويّة 

SLD  اقتراح  ישראל.في نطاق

 االتّحاد

 المجيب

 ☐.Click or tap here to enter text ☐עסק  coمماثلة لـ 

מלכר  orgمماثلة لـ 

☐ 

Click or tap here to enter text.☐ 

ממשל  govمماثلة لـ 

☐ 

Click or tap here to enter text.☐ 



 

 

 شرح االختيار اختيار اإلمكانيّة

 השכלה acمماثلة لـ 

☐ 

Click or tap here to enter text.☐ 

רשת  netمماثلة لـ 

☐ 

Click or tap here to enter text.☐ 

 ☐.Click or tap here to enter text ☐ישוב  muniلـ مماثلة 

חינוך  k12مماثلة لـ 

☐ 

Click or tap here to enter text. ☐ 

 ☐.Click or tap here to enter text ☐צהל  idfمماثلة لـ 

 مالحظات إضافيّة

 

 


