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. הספקים שבחנו IIX-ארוח עותק נוסף של המטרת ל – RFP של יצאנו לתהליךכפי שעדכנתי בישיבה הקודמת,  10 

 RFP – 11-דרישות הידינו ב על התמסורת שפועלים בו. אחת הדרישות שהוצבונדרשו להיות ניטרלים מבחינת אופן 



 

 

זו זכאות שלנו על פי התקנות שהוא למעשה סיב אופטי, ו –IIX-הוא קבלת "סיב אפל" שיחבר בין שני אתרי ה 12 

 13 בעל רשיון משרד התקשורת. מכוח חוק התקשורת, בשל היותנו 

 14 ייקבעו ע"י האיגוד.לפי הכללים שוגופים שונים, וכל לחבר ספקיות אנו נכוון לכך שומ –כיום שאנו עורכים  ךהתהלי

 15 אין לנו רצון להתחרות בשוק הפרטי.זה אינו תהליך פשוט, כי 

 IIX . 16-תהליך זה מצריך דיון מעמיק, שקשור גם להחלטות אסטרטגיות וטקטיות הנוגעות לניהול ה

 17 אמצעות העותק המתארח במתקן הנוסף.עוסק ביצירת יתירות למחלף, ב –התהליך הנוכחי  -בכל אופן 

אנו נציג בפני הוועד המנהל את התהליך המלא ומסקנותיו. עוד נושא שעלה, הוא שייתכן שנצטרך לפנות לייעוץ  18 

ברמה בינלאומית, על מנת שנוכל ללמוד מנסיונם המקצועי של גורמים המנהלים מחלפים בסדרי של גורם מומחה  19 

 20 גודל גדולים מאד בחו"ל. 

 21 יש צורך במחקר משווה. ורד זליכה:עו"ד 

את דו"ח ההשוואה שאנו ערכנו במסגרת הסיור במספר מחלפים ברחבי אירופה, שלחנו לוועד  יורם הכהן: 22 

ההיגוי  יובל שביט לוועדת פרופ'של  הצטרפותו –נפיץ שוב. בהקשר זה  –המנהל. אני אוודא שאכן הופץ, ואם לא  23 

 24 תי. תודה לאסף על הגיוס של פרופ' שביט!והוא משמעלשירותי התשתית של האיגוד 

 25 אורי שדות הצטרף לישיבה.

 26 הזזת מועד ההשקה של מרחב ".ישראל"

 27 :איגודפעילות השלושה היבטים בהנו בעל  השקת מרחב ".ישראל" פרויקט

, בהובלתה של וזה נעשה –הכנת מערכות המרשם טכנית ורגולטורית  -קרי רגולטורי, עוסק במימד ה – הראשון 28 

 29 אורטל.

פעילות הפעלת המרשם החדש בהובלתה של אורטל מול הצדדים התשתיתיים בין עוסק בממשק ש –השני  30 

 31 הנדרשים, להפעלת המרחב בהובלתו של ולרי.

 32 בוש האסטרטגיה והטקטיקה השיווקית של המרחב החדש, בהובלתה של נהורא.גי –השלישי 

ל" ללא ישרא."מרחב בסיומתמתחת ל יק שמות מתחם, לא יכולנו להנפעד לפני שבועיים –בהקשר הטכנולוגי  33 

לצורך בדיקות. נערכו כלפיו בדיקות  שם מתחםנפקנו ניהול המערך בפועל. כשההכנות לפעולה זו הסתיימו, ה 34 

 35 שרשום בעברית שם מתחםל SSLייצור תעודת  –לדוגמה נדרשות שונות: 

אנו צריכים לוודא שכל אחד מיצרני הדפדפנים הללו יכלול את הסיומת ".ישראל" בדפדפן. אצל כל אחד מדובר  36 

מול מיקרוסופט וגם מול גם  –. לעומת זאת למשל, ייכנס המרחב החדש כבר השבועפיירפוקס בבתהליך אחר.  37 

עובדים על מנת להכנס לגרסת הדפדפן הבאה המתוכננת שלהם.נקודה מכעיסה שחשוב לציין, היא גוגל, אנו  38 

לא הוזכר הדבר, האצלת ניהול המרחב החדש על ידינו, תהליכי אישור הסיומת ושעסקו ב – IANAשבמסמכים של  39 

 IANA. 40-ולא ידענו על כך. הוצאתי מכתב על כך ל



 

 

מרכזיים דפדפנים ה ארבע להשקה, ברגע שנדע על מינימום של יטיהנתיב הקר ו כרגעזה -מבחינת הפרויקט   41 

 42 שהמרחב החדש הוטמע במערכות שלהם, ונוכל לחזור למסלול הביצועי ולנקוב בתאריך יעד עדכני להשקה.

 43 בסיומת חדשה?מכך שמדובר  האם המהלך מול יצרניות הדפדפנים נובע עו"ד ורד זליכה:

, גם בהיבט הפרסומי. מה שהבנו הוא שאם אנחנו פותחים את הפרסום עם אני רוצה לחדד נקודה זו יורם הכהן: 44 

בו האפשרות לרישום שמות מתחם במרחב מדינתי חדש בעברית, למעשה אנו יוצרים מצב, ש –פתיחת הרישום  45 

 46 למעשה מתאפשרת בעיקר לעוסקים בתחום וליודעי דבר, שמכירים את הנושא ויוכלו למהר ולרשום שם מתחם

 47 שבוע המקדיםוהוספנו פרסום גם ב –לא. לאור זאת, הרחבנו את תקופת הפרסום  –הציבור הרחב , ואטרקטיבי

תאריך היעד מכוון לתקופה , על מנת שכלל הציבור יידע על האפשרות הזו, ולא רק יודעי דבר. כרגע להשקה 48 

 49 ן את ההשקה לציבור בצורה מדוייקת יותר.ננוכל לתכ גם הבחירות, וכךשאחרי 

 50 כן, מכיוון שמדובר בסיומת חדשה שעדיין לא מוכרת ע"י הדפדפנים. –ה של ורד תלשאל

 51 האם יש לדחייה השלכות נוספות? עו"ד ורד זליכה:

השבוע  נפרסםהזכות להזיז את מועד ההשקה. אנו שמרה לאיגוד בנושא, נכל המסמכים שלנו ב יורם הכהן: 52 

משמעות ולמשתתפים בהליך הסאנרייז. ם בעברית באתר, ונוציא הודעה למחזיקי שמות המתח הודעה מסודרת 53 

 54 להיות לכך השלכות תקציביות, אם הפתיחהבנוסף, עלולות כל תקופות הרישום המוגן זזות גם הן. נוספת היא ש

ישתנה בהתאם  – 2022 לשנתהאיגוד ואז תקציב -, 2023-בפועל של אפשרות הרישום במרחב החדש תהיה ב 55 

 56 הן מבחינת צפי ההכנסות במרחב החדש, והן מבחינת ההוצאות. –

 57 התמודדות עם תופעות פייק ניוז בהקשר הבחירות בישראל .4

לאחר חשיבה ושיחות מגוונות, יצרתי קבוצה שעוסקת בנושא. מהלך ראשוני שלה היא פנייה  :זיו-שרון ברד"ר  58 

 59 שיתוף פעולה, בין גורמים שונים לקראת הבחירות.יצירת שיח ולצורך לוועדת הבחירות ליצירת קו תקשורת ישיר, 

איך הרשתות אוכפות את כללי הקהילה העוסקת בשאלה  –ובילו הכנתי טיוטה, שנסמכת על עבודה שאסף ועידן ה 60 

שלהן. זהו פרויקט על השלכות רחבות גם מבחינת טווח הפעולה, וגם מבחינת העוצמות שלו. הכוונה היא לקשור  61 

 62 היבטי הבחירות.ין הללו ובבין הנושאים 

בא להראות שבכל הקשור לעברית, ו–פרויקט משותף עם פייק ריפורטר המסמך מבוסס  על  ד"ר אסף וינר: 63 

וגמאות שהובאו ע"י ארגון . גם דבנושא מתפקדות כהלכהאינן ו את הכללים שהן עצמן קבעו הרשתות אינן אוכפות 64 

, על יסבוקפיעם .אנחנו רוצים לפתוח דיאלוג בהקשר המדובר השפה יש כאן קושי סביבייק ריפורט מראה שפ 65 

מצביעות  מטעמם,  שהתשובות הניתנותאנו רואים  ענה אמיתי לנושאים כמו סמים למשל.להבין האם ניתן ממנת  66 

 67 תוכן בעייתי.סבוק לא הבין אותו כהלכה ולכן לא מבין שמדובר בהגורם שבדק את התוכן בפיישעל כך 

 68 שמקום לחבר בין הנושאים. שרות, ראינו שיבהקשר הבחי –כיום 



 

 

 69 מה הערך המוסף של האיגוד? – לא מבינה אם הנושא לא עוסק בהקשר של שמות מתחם יאנ עו"ד ורד זליכה:

 70 ריע על תוכן בעייתי?בכוונת האיגוד להתהאם 

סדרה ההאיגוד עוקב אחרי הנושא של עולם ה למשל חשבונות לא אותנטיים. -אתן דוגמה  ד"ר אסף וינר: 71 

במחקרי המדיניות שלנו. אבל השאלה שלך היא מצויינת, ואכן יש להבין לעומק גם ברשתות החברתיות, וזה נכלל  72 

 73 מה האיגוד מבקש לחדד כאן.

כיצד פועלים : ילות מחלקת קהילה באזורי אתיקה והגנת הפרטזוהי בהחלט פעילות משלימה לפע  עידן רינג: 74 

העבודה שלנו אינה מסתכמת רק עיקר בתקופות של בחירות לממשלה. ב  -ורמות מנגנוני הדיווח של הפלטפ 75 

 76 , הרגולטור וכו".תבעיות מול הפלטפורמו הצפת –אלא גם בהיבט מערכתי –במענה לפניות 

מטעם מי אמור  .הייתי נזהרת מלהכנס לנושאי תוכן. אשמח לראותו -לנושא  אם יש מסמך  עו"ד ורד זליכה: 77 

 78 לצאת המכתב? ומטעם מי קבוצת החשיבה?

עו"ד : נמצאים . בקבוצת החשיבהבאיגוד נטיקהפעילות של צוות זוהי פעילות שמתחברת ל זיו:-ד"ר שרון בר 79 

הטענה שלנו היא שזה פוגע בכל זו לא קבוצה  מטעם האיגוד. כנזי, נציג של פייק ריפורטר, אני, יורם. עמית אש 80 

כאן אמירה פוליטית. לדעתי  שיתכן שנצטרך להתמודד עם הטענה שיית זה מגיע מכיוון מסויים, ויהצדדים. עובדת 81 

 82  זה לגיטימי. –כל סוגי התוכן הבעייתי  םכל עוד מתמודדים ע

תרגיל המדמה התערבות בבחירות במימד מחקרי בטחון לאומי, לבצע נייה מהמכון לפקיבלתי  יורם הכהן: 83 

ולם לעיתים לא ניתן להבדיל ולעיתים יש סיטואציה א, גורמים זריםהיא על התערבות  תהדיגיטלי. עיקר ההסתכלו 84 

מכון היה משותף לאיגוד, ללפני שנתיים, ש שהתקיים של התערבות לא לגיטימית במרחב הדיגיטלי. בניגוד לארוע 85 

יש שיתוף פעולה שמסגרתו הובאו נציגי גורמים שונים, פה  –והמכון למחקרי בטחון לאומי הישראלי לדמוקרטיה  86 

אני אמור  –מעוניינים במשחק המלחמה הזה. כרגע ל מערך הסייבר, ושם נעשתה הפגישה הראשונה. הם ש 87 

לשחק את יו"ר ועדת הבחירות. אני  , שהיה לאחרונה יו"ר וועדת הבחירות המרכזית,מלצרהשופט חנן לגייס את  88 

חושב שיש חשיבות בבניית תסריט, וזה מעמת את מקבלי ההחלטות עם תרחישים שלא בהכרח חשבו עליהם.  89 

לערוך , ומכאן המוטיבציה שלהם אליהםמכיוון שזה ארוע שלא נעשה בתדירות גבוהה, יש צורך בתרגול מקדים  90 

-מנקודת מבט של "הנמען" למכתב הפנייה שלנו   ם הגופים הללו.ציה עהזדמנות לאינטראקזוהי  -עבורנו  .זאת 91 

 92 מדובר בחבירה של כמה ארגונים יחד הפונים בנושא.

אני חושבת שזה חלק מהאחריות שלנו. אחד הדברים החשובים הוא לעזור ליצור מרחב  רימון:-קרן אלבורגעו"ד  93 

כגוף  –וכן, אלא שאלה רחבה של אחריות שהוא בטוח ופתוח. הסיבה לעיסוק של האיגוד בכך, אינו נוגע לת 94 

החברה האזרחית, שעוסק בטכנולוגיה ומודע לסיכונים שבו. אני אישית לא יכולה להעלות חוות דעת כמו זו  95 

 96 אולם הרעיון של חמ"ל הבחירות הוא מאד יפה בעיניי. – של אילוצים מטעם מקום העבודה שלישתומר העלה, ב

 97 ניטור התוכן.אינו נוגע ל - להגיד מה שאנחנו יודעים ד"ר אסף וינר: 

 98 אנו עושים את הדברים בזהירות ואחריות, וחשוב שנשמיע את קולנו. זיו:-ד"ר שרון בר



 

 

 99 המנהל הוועד לישיבת היום סדר – א' נספח

 100 (.מציג: יורם הכהן) דו"ח מנכ"ל .1

 101 זיו(.-.התמודדות עם תופעות פייק ניוז בהקשר הבחירות בישראל )מציגה: ד"ר שרון בר .2

 102 

 103 לביצוע פעולות – ב' נספח

 מועד אחריות פעולה לביצוע נושא

הפצה חוזרת של דו"ח סיור המחלפים  IIX-מחלף ה

 באירופה

 מיידי יורם

 104 
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