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. מורכבות המהלך, והחשיבות שהאיגוד ניהוליותו ותתשתיתימזוויות  היבטיםשיתוף ציבור בעל מדובר בתהליך  10 

בצורה  בצע אותול אותנוחייב  –ראה בהשפעתו על ציבור מחזיקי שמות המתחם, כמו גם על הציבור הכללי  11 

, והן מבחינת מתן מענה לצורך פלטפורמה תואמת וידידותית לתגובות הציבורהן מבחינת השקתו ב –מיטבית  12 

 13 מים מקצועיים בסוגיות בעלות מורכבות מקצועית וטכנית:גורהקיים בשילוב תגובות בעלי העניין ו

 14 לח שאלון מפורט יותר.גורמים המקצועיים נשולנבחרה פלטפורמה של חברת "תובנות",  -לצורך שיתוף הציבור  

היתה מעל למצופה, ובמהלך תקופת פרסום המהלך התקבלו תגובות שאיפשרו לנו מהציבור הכללי ההענות  15 

וכן מחזיקי שמות מתחם  . עם זאת, בקרב הגורמים המקצועייםמסוימת באשר לעמדות בולקבל תמונת מצב  16 

זוויות לא נתנו  –טחיות בלבד. בכלל זה נצפתה השתתפות מועטה,שאופיינה בתגובות ש – ILבעברית במרחב  17 

 18 אייה במישור מדינתי או של הגנת סייבר, שציפינו לקבל בצורה משמעותית יותר.ר

לחדד את ההתייחסות לתומכי ניהול מרחב שמות המתחם באופן המבקש לשלב רישום מבקשת  :קרין נהון 'פרופ 19 

לשנות את המבנה בטאים רצון הם מ, מכיוון שזאת. ישיר ומגזרי, ככאלו שלמעשה תומכים ברישום במרחב ישיר 20 

 21 במרחב ישיר. שמות מתחם ., ולהוסיף אליו את האפשרות של רישוםILהנהוג במרחב 

 22 ,התקשוב הממשלתי וממשל זמיןבהתייחסות שהתקבלה במהלך יום הישיבה עצמו, מטעם  עדכןיורם הכהן 

עבור גופי המדינה, בדומה לניהול היום  ה מגזריהדוגלת באימוץ ניהול המרחב ".ישראל", כמרחב המתנהל במבנ 23 

 24 הסדרה טובה יותר של משרדים ממשלתיים. -. הנימוק לכך gov.ilשל 

היא לניהול המרחב במבנה של  יהעדפת –מרחב ישיר או משולב ניהול לאחר חשיבה על   :קרין נהון 'פרופ 25 

מוסדות אקדמיה, ממשל וצבא. זאת, על מנת  –מרחב ברישום ישיר, עם החרגה של גורמים מוסדיים, ובכללם  26 

 27 הטעייה ובלבול של הציבור לגביהם. למנוע

שמרחב ".ישראל" ינוהל במבנה מגזרי. זאת, על רקע המחוייבות הקיימת למחזיקי ממליצה  רימון:-קרן אלבורג 28 

 29 אפשר התמודדות טובה יותר עם סוגייה זו.זה י בנהמ -מות המתחם הקיימים בעברית חלקית ש

מצטרף לדבריה של קרן. גם המלצתי היא שמרחב ".ישראל" ינוהל במבנה מגזרי, בשל הסיבות עי בסר: רו 30 

 31 שהוזכרו.

התייחס לדבריה של קרן, והביע את עמדתו, לפיה הסיכון המשפטי ואופן מימוש המרחב החדש יורם הכהן  32 

מספר בעברית מלאה, אכן יותר פשוטים להתמודדות, בהשוואה לרישום במבנה הישיר. כמו כן, הזכיר יורם  33 

ורות" )דוגמת סוגיית "המילים השמאיתן סבוכה יותר, במסגרת המבנה הישיר: ההתמודדות סוגיות נוספות, אשר  34 

עלול לגרום  –יצירת תתי מרחבים ברמה השנייה והסרת השיוך המגזרי, שיוצרת בהירות החוסר . "בנק.ישראל"( 35 

מצביע   GOVמצביע על מוסד אקדמי,  ACמבוסס על אמון ) SLD-מודל הציבור לייחס לגורם פרטי יכולות ממסדיות.  36 

ל המאפשר גם רישום ישיר וגם מגזרי, הוודאות הקיימת על גוף ממשל וכו"(. אם צורות הרישום יתערבבו במוד 37 

 38 בשיוך מגזרי אינה אפשרית.

יש למזער ככל אפשר, של מרחב ".ישראל". בנוסף, רואה חשיבות במימוש מהיר ובצורה פשוטה ככל ה :דני רוזן 39 

ויש לזכור  פקהניתן "מכשולי סייבר", דוגמת הסרת השיוך המגזרי. גם מידת העניין לציבור במרחב זה מוטלת בס 40 



 

 

.  לאור זאת, ממליץ על ניהול IANAשהפנייה למהלך שיתוף הציבור התבצעה בעיקר על רקע המחוייבות לדרישות  41 

 42 .2022כמו כן, רואה חשיבות מרבית ליישום המרחב כפעיל, במהלך שנת  מרחב ".ישראל" במבנה מגזרי.

מושיות כלפי יבצורה מיטבית, בהיבטים של שממליץ על אימוץ מרחב משולב, זאת על מנת לפעול  :ולרי שומסקי 43 

 44 הציבור. 

מצטרפת להמלצה על ניהול מרחב ".ישראל" במבנה ישיר. מידת העניין שהתקבלה בתקופת   :הס-נהורא דגן 45 

רצון או גם בהינתן שמדובר בקבוצות מסויימות בלבד, שהביעו מפתיעה לטובה, ומראה ש –הפרסום של המהלך  46 

בעברית מלאה, חשוב לבצע את המהלך בצורה הפונקציונלית ביותר עבורן. גם בהיבט עניין ברישום שמות מתחם  47 

בעלי האתרים ורושמי שרת בצורה הטובה ביותר את שתחשוב שהאיגוד יבצע את המהלך בצורה  –תדמיתי  48 

 49 הדומיינים. 

בטי שימושיות יתומך ביציאה למהלך במבנה ישיר, ורואה חשיבות רבה בהפעלתו בצורה המיטבית בה :אבי נגר 50 

 51 כמגזר ברישום ישיר, עם שילוב החרגות לגורמים ממסדיים, שימזערו הטעיות אפשריות כלפי הציבור.

במתן עדיפות לניהול המרחב במבנה ישיר, עם החרגת אפשרות לרמה שנייה לגורמים תומך  :אסף וינר 52 

אתרי ממשל, באמצעות בחינת שורת ממסדיים. במסגרת זו, קיימת גם הזדמנות של חינוך הציבור להכיר ולזהות  53 

 54 הכתובת של שם המתחם.

 URL . 55-מצטרף לדיעה כי הציבור הרחב אינו מבצע בחינה אינטואיטיבית של שורת הכתובת ב :תומר סיימון

 56 . היא יתרון.ILהרמה השלישית מאפשרת נוחות רבה יותר, וגם היותה דומה למרחב  רימון:-קרן אלבורג

 57 פהבמרחב מגזרי תצמצם את רמת הסיכון בהיבטים ניהוליים ומשפטיים, ולכן עדיהבחירה  אורטל מאלדונאדו:

 58 דת מבט זו.ומנק

מהווה חיזוק  ,IANAמטעם האצלת הסמכות לנהל את מרחב ".ישראל" משמעות שהבין חשוב ל :יורם הכהן 59 

קיימת התנגשות בין   -ו".ישראל". לגבי הבחירה באופן ניהול המרחב  .ILכמנהל של מרשמי  אסטרטגי לאיגוד 60 

שימושיות ונוחות הפעולה של הציבור במרחב ישיר, לבין היבטים של בטיחות בדמות אטרקטיביות, היבטים של  61 

שימושים לרעה, שעלולים להתרחש במסגרת מרחב ישיר. עמדה זו תואמת לחוות דעתו של אחד ממקימי ומובילי  62 

וות דעתו של דורון שקמוני הוצגה בהרחבה במסגרת ואיגוד האינטרנט הישראלי, דורון שקמוני. )ח ILמרחב  63 

בשיוך מרחב -תתהתייחסות ל - גם נקודה למחשבה עתידיתברצוני להציע תהליך שיתוף הציבור(. עם זאת,  64 

 65  פי יישובים.הסדרה של שמות המתחם לל –גאוגרפי 

חשוב לציין שגם דני רוזן ותומר סיימון, שהשתתפו בישיבה זו כנציגי ועדת תשתיות שותפים  פרופ' קרין נהון: 66 

 67 לתהליך ההחלטה בנושא. אני מודה להם על שותפותם, ועל פעילותם בוועדת ההיגוי לשרותי התשתית.

ת הצבעה על המבנה המועדף לניהול מרחב ".ישראל", במסגר)בהרכב מלא(, יחליט עד המנהל והו :סכום הדיון 68 

 69 בדואר אלקטרוני במהלך החודש הקרוב.



 

 

 70  הקמת ועדת איתור לתפקיד מנהל תחום קהילה .1.4

 71 למצוא אדם לתפקיד. צורך לאור עזיבתה הקרובה של סמנכ"לית קשרי הקהילה באיגוד, יש עדכן, כי  יורם הכהן

 72 להגיש את מועמדותם. שיוזמנועובדי האיגוד, כלל פורסם לייתקיים התהליך באופן הבא: התפקיד הוחלט כי 

האיגוד אינו מתחייב לקבל את הגשת המועמדות של מי מהעובדים, ושומר את הזכות לפנות גם למועמדים  73 

 74 תהליך האיתור. רתחיצוניים במסג

ע ע"י ועדת איתור שתורכב מנציגי הוועד המנהל שהביעו רצון לכהן בה: פרופ' ועמדים/ות, יבוצהמ תהליך מיון 75 

מנהלת משאבי  –בלוט -אלי, ויפעת מנכ"ל-יורם הכהן :בוועדהחברים ות וארוד בליסה. כמו כן, קרין נהון, אורי שד 76 

 77 האנוש באיגוד.

 78 2021מועד בחירות לוועד המנהל  .1.5

בחירות, בהפרש של שנה מהבחירות בשנה שעברה. התאריכים המוצעים נבדקו הציע מועד להליך ה יורם הכהן 79 

 80 .שבת וחגבהבטי 

 81 . 2021בדצמבר  21-23התאריך המוצע לקיום הבחירות מטעם הוועד המנהל הוא הצעה להחלטה: 

 82 רועי בסר, אבי נגר, רם מלאכי., רימון, ארוד בליסה-פרופ' קרין נהון, קרן אלבורג(: 6בעד )

 83 (0נגד )

 84 .אורי שדות(: 1לא נוכחים )

 85 

 86 2021חציון ראשון -תכנון מול ביצוע .1.6

 87 )מצ"ב(. 2021הציג את נתוני התכנון מול ביצוע של החציון הראשון לשנת  יורם הכהן 

תקציב התכנון מול מקבל את המלצתה של ועדת הכספים ומאשר את דו"ח הוועד המנהל הצעה להחלטה:  88 

 89 .2021לשנת  ראשוןהחציון ל-הביצוע 

 90 .נגר, רם מלאכיאבי , ארוד בליסהרועי בסר, רימון, -פרופ' קרין נהון, קרן אלבורג(: 6בעד )

 91 (0) :נגד

 92 .אורי שדות(: 2לא נוכחים )

 93 



 

 

 94 דיווח מנכ"ל .1.7

 95   יורם הכהן:

סמנכ"לית קשרי : צוות האיגודבתקופה הנוכחית, ישנם כמה שינויים משמעותיים ב –עדכונים בנושא כח אדם  96 

 97 עובד ותיקלתפקיד ניהול תחום קהילה. בנוסף, יתבצע מסיימת את תפקידה, ותהליך איתור  הקהילה באיגוד

, לאנשי צוות אחריותומתבצעת העברה של הנושאים שבתחום זאת, לאור ממחלקת התשתיות, מסיים אף הוא.  98 

 99  אחרים.

מתאם/ת קשרים בינ"ל, שיעסוק במחקר ומדיניות, ויידרש  –תפקידים חדשים שני פתחנו תהליכי גיוס ל –במקביל  100 

 101 -; וסגן/ית מנהל/ית מרשם שמות המתחם(לתפקיד בין יתר הדרישות שאופיינו) להיות בעל שפת אם אנגלית

 102 .מנהלת מרשם שמות המתחםל יפותבכפ

בהרכב כח האדם ואנו מעודדים מאד גיוון  חשוב לציין כי כלל המשרות מפורסמות גם באתר האיגוד בערבית, 103 

 104 באיגוד.

מאד בנושא זה, בסוף יולי התקיים כנס מוצלח  – לערבית כנס משותף עם פייסבוק בנושא הנגשת אתרי ממשל 105 

, ובמהלכו הוצג גם המדד שהוכן ע"י האיגוד שונים נציגי משרדי ממשלהבמשרדי פייסבוק ישראל. בכנס השתתפו  106 

לנושא הנגשת אתרי ממשל לחברה דוברת הערבית בישראל. ההודעה לעיתונות בנושא המדד, קיבלה חשיפה  107 

 108  הן בכלי התקשורת בעברית והן בערבית. –מצויינת בכלי תקשורת 

 109 

 110 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח .1.8

 111 .(ישיבה משותפת עם נציגי ועדת היגוי לתשתיות. מציגה: אורטל מאלדונאדו. )ניהול מרחב ".ישראל" .א

 112 )מציג: יורם הכהן(. הקמת ועדת איתור לתפקיד מנהל תחום קהילה .ב

 113 (.יורם הכהן)מציג:  2021מועד הבחירות לוועד המנהל  .ג

 114 (.יורם הכהן)מציג:  2021חציון ראשון  -דו"ח תכנון מול ביצוע   .ד

 115 (.יורם הכהן)מציג: דיווח מנכ"ל  .ה

 116 

 117 לביצוע פעולות – ב' נספח .1.9

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

ניהול מרחב 

 ".ישראל"

נושא מבנה בהוועד המנהל  ה שלהחלט

 במסגרת החלטת דוא"ל - המרחב

 1.9.2021 יורם הכהן
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