רישום שמות מתחם בעברית במרחב ".ישראל"
הליך רישום מוקדם ( - )Sunriseכללים
 . 1מבוא
 . 1.1איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר "( )580299543האיגוד") הוא הגוף האחראי על ניהול
והפעלת מרחב שמות המתחם העילי החדש ( ccTLD – country code Top Level
 )Domainבסיומת המדינה של ישראל בעברית ".ישראל" ("המרחב החדש").
 . 1.2עם פתיחתו של המרחב החדש ל ראשונה ל רישום שמות מתחם ,יאפשר האיגוד לרשום
שמות מתחם בשפה העברית ברמת המתחם השנייה (כלומר במישרין לפני הסיומת
".ישראל" ,למשל :איגודהאינטרנט.ישראל או שםמתחם.ישראל).
 . 1.3במקביל ,האיגוד ממשיך לנהל ולהפעיל את מרחב שמות המתחם העילי הנוכחי בסיומת
המדינה של ישראל בלועזית ""( ".ILמרחב  ,)"ILהכולל גם שמות מתחם רשומים
בעברית ,כהגדרתם להלן (למשל תחת רמות המתחם  .AC.IL ,.ORG.IL ,.CO.ILו-
.).NET.IL
 . 1.4למען הסר ספק מובהר כי מרחב  ILוהמרחב החדש הם שני מרחבי שמות מתחם
נפרדים לחלוטין.
 . 1.5טרם שתיפתח לציבור הרחב האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית במרחב החדש,
יאפשר האיגוד ,לגופים הזכאים לכך (כהגדרתם בסעיף  4להלן) ,לבקש לשריין את
רישומם של שמות מתחם מסוימים (כהגדרתם בסעיף  7להלן) ,בדרך של קבלת זכות
בלעדית ,מוגבלת בזמן ,לרישומם של שמות מתחם אלה – וזאת במסגרת הליך רישום
מוקדם המפורט בכללים אלה.
 . 1.6יודגש כי זכותם של מחזיקי שמות מתחם רשומים בעברית במרחב "( ".ILכהגדרתם להלן)
לשריין במרחב החדש את שם המתחם הזהה לשם המתחם הרשום שלהם בעברית –
גוברת ,לבד ממקרים מיוחדים ,על זכאות כל גוף אחר לפי כללים אלה ,כמפורט להלן
בסעיף ( 5תנאי הזכאות).
 . 1.7הזכות לרשום שמות מתחם ששוריינו כאמור בכללים אלה ,תעמוד לבעל הזכות במהלך
תקופת הרישום המוגן ,כמפורט להלן ,שתחל עם פתיחת רישום שמות המתחם בעברית
לציבור הרחב.
 . 1.8הליך הרישום המוקדם כמפורט בכללים אלה חל על שמות מתחם בעברית ,במרחב החדש
בלבד ,אשר ירשמו ישירות תחת ה סיומת ".ישראל" בלבד .הליך זה אינו חל על שמות
מתחם בעברית בסיומות משנה ייעודיות שנקבעו על ידי האיגוד תחת הסיומת ".ישראל "
(הסיומות ".אקדמיה.ישראל"; ".ישוב.ישראל"; ".ממשל.ישראל"; ".צהל.ישראל").
 . 1.9כללים אלה מפרטים ,בין היתר ,את התנאים לזכאות ואת ההליכים להגשת בקשות רישום
במהלך תקופת הרישום המוקדם .כללים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
והם מתייחסים לכל המינים.
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 . 2הליך הרישום המוקדם – לוח זמנים
 . 2.1מיום  ,10.5.2022בשעה  ,12:00ועד יום  ,10.7.2022בשעה  – 12:00תקופת הרישום
המוקדם.
 . 2.2מיום  11.7.2022ועד יום  – 15.8.2022בדיקת הבקשות ו שליחת תשובות למבקשים.
 . 2.3מיום  ,5.9.2022בשעה  ,12:00ועד יום  ,5.12.2022בשעה  – 12:00תקופת הרישום
המוגן.
 . 2.4מיום  ,5.9.2022בשעה  – 12:00פתיחות הרישום במרחב החדש לכלל הציבור
(במקביל לתקופות הרישום המוגנות).
 . 2.5מיום  ,6.12.2022בשעה  ,12:00ועד יום  ,6.2.2023בשעה  – 12:00תקופת הרישום
המוגן השנייה.
 . 2.6מיום  ,7.2.2023בשעה  ,12:00ועד יום  ,4.4.2023בשעה  – 12:00תקופת הרישום
המוגן השלישית.
האיגוד רשאי לשנות את לוח הזמנים של הליך הרישום המוקדם לפי שיקול דעתו ובהתאם
לנסיבות העניין .במקרה כזה תתפרסם על כך הודעה מתאימה באתר האיגוד ,בכתובת
 ,isoc.org.ilובכל דרך נוספת לפי שיקול דעת האיגוד.

 . 3הגדרות
בכללים אלה תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצידם:
אישיות משפטית ישראלית

אחת מאלה ,בתנאי שנרשמה כדין במרשם המתאים
במדינת ישראל ,לפני מועד פרסום כללים אלה ביום
 ,10.4.2022ושרישומה בר-תוקף במועד הגשת בקשת
הרישום המוקדם:
א  .חברה ,לרבות חברה לתועלת הציבור;
ב  .עמותה;
ג.

שותפות רשומה;

ד .אגודה שיתופית;
ה .אגודה עותומאנית;

בקשת רישום מוקדם

ו.

מפלגה;

ז.

תאגיד סטטוטורי.

בקשת רישום העומדת בכל הדרישות המפורטות בכללים
אלו.

בקשת רישום מוקדם

בקשת רישום מוקדם שביחס אליה שלח האיגוד הודעת

מאושרת

אישור בדבר זכאות לרישום השם באילו מתקופות הרישום
המוגן.
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הודעת אישור

הודעה הנשלחת למבקש ,בנוסח המפורט בסעיף 11.5
לכללים אלו ,או נוסח דומה לו ,בדבר אישור בקשת הרישום
המוקדם.

הודעת דחייה

הודעה הנשלחת למבקש ,בנוסח המפורט בסעיף 11.6
לכללים אלו ,או בנוסח דומה לו ,בדבר דחיית בקשת
הרישום המוקדם.

המועד הקובע
כל הקודם זוכה

 – 10.5.2022מועד פתיחת תקופת הרישום המוקדם.
העקרון שמיישם האיגוד לצורך רישום שמות מתחם וטיפול
בבקשות רישום מוקדם ,לפיו הבקשה המתועדת התקינה
המוקדמת בזמן מטופלת ראשונה .האיגוד מפעיל מערכת
המתעדת את התאריך והשעה המדויקים בהם בקשה
התקבלה במערכות האיגוד והיא היחידה על פיה ניתן
לקבוע איזוהי הבקשה שהוגשה ראשונה ותטופל ראשונה.

כללי רישום שמות המתחם

כללים להקצא ת שמות מתחם תחת רמת המתחם
העליונה .ישראל  -כפי שהם מתפרסמים באתר האיגוד,
בכתובת:
https://www.isoc.org.il/domain-nameregistry/idn/dot-israel-registration-rules

מבקש

האישיות המשפטית המגישה את בקשת הרישום המוקדם
ומיועדת להירשם כמחזיקה בשם המתחם המבוקש
בעברית.

שמות מתחם שאינם ניתנים

מילים או ביטויים שהאיגוד אינו מתיר לרשום כשמות

לרישום

מתחם בעברית במרחב החדש ,לרבות -
 . 1שם מתחם זהה לשם המרחב החדש " -ישראל";
 . 2שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסיומת משנה
תחת ".ישראל"" :אקדמיה"; "ישוב"; "ממשל"; "צהל";
 . 3שם המתחם נאסר לרישום על ידי הוועדה לבחינת
שמות פוגעניים ,מהטעם שהוא כולל מילים גסות ,שפה
גסה ,או שהוא פוגע בתקנת הציבור ,ברגשות הציבור,
או שבכל דרך אחרת הוא מפר את חוקי מדינת ישראל;
 . 4שם המתחם מכיל אותיות אמצע/סופיות שקיימות
בשם מתחם אחר (כמפורט בהגדרת "מערכת תווים
בשפה העברית" להלן).
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מערכת תווים בשפה

התווים ("א") עד ("ת") ,לרבות אותיות סופיות ("ם"" ,ך",

העברית

"ף"" ,ן"" ,ץ").
תשומת לב  -אותיות אמצע ואותיות סופיות הן נרדפות
אחת לשנייה לצורך רישום שם מתחם בעברית (כ=ך,
מ=ם ,נ=ן ,פ=ף ,צ=ץ) וכן לצורך בקשות רישום מוקדם .לא
יוקצה שם מתחם בעברית ולא תאושר בקשת רישום
מוקדם אם כבר אושרה בקשת רישום מוקדם או הוקצה שם
מתחם זהה בעברית ,כאשר ההבדל בין שני שמות המתחם
הוא אות/יות אמצעי/ו ת או סופי/ות (למשל :אם הוקצה שם
המתחם שםמתחם.ישראל ,לא ניתן יהיה להקצות או
להשתמש

בשמות

המתחם

שממתחמ.ישראל או

שממתחם.ישראל או שםמתחמ.ישראל).
סימן מסחר ישראלי

סימן טקסטואלי בלבד ,בעברית ,בר -תוקף במועד הקובע,
הרשום במרשם סימני המסחר הישראלי ,המתנהל אצל
רשם הפטנטים ,העיצובים ,המדגמים וסימני המסחר
במשרד המשפטים .סימן מסחר ישראלי לצורך כללים אלה
יכלול גם כינוי מקור ישראלי ,טקסטואלי בלבד ,בעברית,
בר -תוקף במועד הקובע ,הרשום בפנקס כינויי המקור
המ תנהל אצל רשם הפטנטים ,העיצובים ,המדגמים וסימני
המסחר במשרד המשפטים.
סימני מסחר ו/או שירות ו/או כינויי מקור שאינם רשומים,
סימני מסחר וכינויי מקור שאינם טקסטואליים (סימנים
מעוצבים –  ,)logoציונים גיאוגרפיים ,בקשות לרישום
סימנים כאמור או סימנים שתוקף רישומם פג ,נמחק או
שרישומם אינו בר -תוקף במועד הקובע ,מכל סיבה שהיא
וכן כל סימן או שם אחר ,לרבות שם מתחם כלשהו ,תחת
הסיומת " ".ILאו כל סיומת אחרת ,העשויים להקים זכויות
לפי כל דין  -אינם מהווים סימן מסחר ישראלי לצורך כללים
אלו.
סימן מסחר ישראלי הרשום במספר סיווגי סחורות
ושירותים ,ייחשב כסימן מסחר ישראלי אחד לצורך כללים
אלה.

מועד פתיחת הרישום

המועד אשר החל ממנו יתאפשר לציבור הרחב לרשום
שמות מתחם בעברית במרחב החדש .מועד זה הוא גם
מועד תחילת תקופת הרישום המוגן.
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שם מתחם

שם מתחם הוא שם הרשום בבסיס הנתונים של המרשם,
ובמערכת שמות המתחם ( "Domain Name System -
" ) DNSהגלובאלית .הקצאת שם מתחם מעניקה למחזיק
בו זכות שימוש בשם ,למשך תקופת רישומו ,במערכת
שמות המתחם הגלובלית.

שם מתחם בעברית

שם מתחם במרחב החדש (.ישראל)  ,ברמת המתחם
השנייה ,הכולל לפחות תו אחד ממערכת התווים בשפה
העברית ויכול לכלול גם מקפים אמצעיים ו/או ספרות.
שם מתחם בעברית אינו יכול:
 . 1להתחיל בספרה;
 . 2להתחיל או להסתיים במקף ,או להכיל שניים או יותר
מקפים רצופים;
 . 3להכיל תווים אחרים מאלו המנויים לעיל (למען הסר
ספק ,לא ניתן לשלב תווים בשפה העברית ותווים
לטיניים או אחרים);
 . 4להיות באורך תו אחד בלבד.
 . 5להכיל מילים גסות ,שפה גסה ,שמות הפוגעים בתקנת
הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת
אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל.

שם מתחם מאושר

שם המתחם בעברית המפורט בהודעת האישור.

שם מתחם מבוקש

שם המתחם בעברית שמבקש ביקש לשריין במסגרת
בקשת רישום מוקדם.

שם מתחם רשום בעברית

שם מתחם בעברית הרשום ברמה השלישית במרחב ,IL
תחת רמות המתחם  .org.il ,.co.ilאו  ,.net.ilנכון למועד
הקובע .למשל.org.il :איגודהאינטרנט.

תקופת רישום מוגן

תקופה בת שלושה [ ]3חודשים ממועד פתיחת רישום
שמות המתחם בעברית ,כמפורט לעיל ולהלן.

תקופת רישום מוגן שנייה

תקופה בת חודשיים [ ]2שתחילתה לאחר סיום תקופת
הרישום המוגן ,כמפורט לעיל ולהלן.

תקופת רישום מוגן שלישית

תקופה בת חודשיים [ ]2שתחילתה לאחר סיום תקופת
הרישום המוגן השנייה ,כמפורט לעיל ולהלן.

תקופת רישום מוקדם

תקופה כאמור בלוח הזמנים לעיל ,שבמהלכה רשאי מבקש
להגיש בקשת רישום מוקדם.
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 . 4הזכות המוענקת
 . 4.1בקשת רישום מוקדם מאושרת תקנה למבקש ,במהלך תקופת הרישום המוגן (או בתקופת
הרישום המוגן השנייה/שלישית ,לפי העניין) ,זכות בלעדית לרישום שם המתחם המאושר
לאחזקתו ,בהתאם לפרטיו בבקשת הרישום המוקדם.
 . 4.2במידה והמבקש לא מימש את זכותו לרשום את שם המתחם המאושר במהלך תקופת
הרישום המוגן ,תפקע הזכות מאליה בתום תקופה זו .שמות המתחם המאושרים שלא
נרשמו במהלך תקופת הרישום המוגן יהיו זמינים לרישום על-ידי הציבור הרחב ,לפי
העיקרון של כל הקודם זוכה ,אלא אם הם ניתנים לרישום בתקופת הרישום המוגן השנייה,
כמפורט להלן.
 . 4.3במידה ועבור אותו שם מתחם מאושר  ,שלא נרשם במהלך תקופת הרישום המוגן ,קיים
מחזיק נוסף בשם מתחם רשום בעברית הזכאי לרשום אותו ,או שהוגשה לגביו בקשת
רישום מוקדם תקינה נוספת ,יהיה בעל הזכות כאמור ,בהתאם לכללי הקדימות שבתנאים
אלה ,בעל זכות בלעדית לרישום שם המתחם לאחזקתו ,במהלך תקופת הרישום המוגן
השנייה.
 . 4.4ככל ובעל זכות כאמור לא מימש את זכותו במהלך תקופת הרישום המוגן השנייה ,תפקע
הזכות מאליה בתום תקופה זו ושם המתחם יהיה זמין לרישום על-ידי הציבור הרחב ,לפי
העיקרון של כל הקודם זוכה ,אלא אם הוא ניתן לרישום בתקופת הרישום המוגן השלישית ,
כמפורט להלן.
 . 4.5במידה ועבור אותו שם מתחם מאושר ,שלא נרשם במהלך תקופת הרישום המוגן
הראשונה והשנייה ,הוגשה בקשת רישום מוקדם תקינה נוספת ,יהיה בעל הזכות כאמור
בעל זכות בלעדית לרישום שם המתחם לאחזקתו ,במהלך תקופת הרישום המוגן
השלישית.
 . 4.6ככל ובעל זכות כאמור לא מימש את זכותו במהלך תקופת הרישום המוגן השלישית ,תפקע
הזכות מאליה בתום תקופה זו ושם המתחם יהיה זמין לרישום על-ידי הציבור הרחב ,לפי
העיקרון של כל הקודם זוכה ,אף אם הוגשו לגביו בקשות רישום מוקדם תקינות נוספות.
 . 5תנאי הזכאות
 . 5.1המנויים להלן ,והם בלבד ,יהיו זכאים להגיש בקשות רישום מוקדם במהלך תקופת
הרישום המוקדם:
.5.1.1

בעל סימן מסחר ישראלי;

.5.1.2

אישיות משפטית ישראלית.

 . 5.2זכות אוטומטית לשריון שמות מתחם בעברית למחזיקי שמות מתחם רשומים בעברית
.5.2.1

מחזיקים בשמות מתחם רשומים בעברית ,במרחב  ,ILיקבלו זכות ראשונים

לרשום שם מתחם בעברית במרחב החדש ,שהוא זהה לשם המתחם הרשום שלהם
בעברית ,וזאת במהלך תקופת הרישום המוגן – ללא צורך בהגשת בקשת רישום
מוקדם (הזכות תשוריין להם באופן אוטומטי).
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למשל :לפלוני ,כמחזיק בשם המתחם הרשום בעברית .org.ilשםהמתחםשלי,
תשוריין הזכות לרשום את שם המתחם שםהמתחםשלי.ישראל.
.5.2.2

הזכות כאמור לא תחול במקרה בו שם המתחם הרשום בעברית נקבע כשם

מתחם שאינו ניתן לרישום במרשם החדש.
.5.2.3

זכות מחזיקי שמות המתחם הרשומים בעברית גוברת על כל זכות של

בעל סימן מסחרי ישראלי או של אישיות משפטית ישראלית לפי כללים אלה.
בקשת רישום מוקדם תאושר רק במידה ואין שם מתחם רשום בעברית הקודם לה.
.5.2.4

האיגוד ממליץ לבעלי סימן מסחר ישראלי  /אישיות משפטית ישראלית

להגיש בקשות רישום מוקדם  -גם במקרה בו שם המתחם המבוקש זהה לשם מתחם
רשום בעברית (ניתן לבדוק זאת באמצעות שירות ה WHOIS-של האיגוד עבור
מרחב  – )ILוזאת במקרה שהמחזיק בשם מתחם רשום בעברית כאמור לא יממש
את זכותו במהלך תקופת הרישום המוגן הרלבנטית.
.5.2.5

במידה וקיימים שני שמות מתחם רשומים בעברית שהם זהים ,תחת

סיומות-משנה שונות [למשל.co.il :איגודהאינטרנט ו.org.il -איגודהאינטרנט] –
הזכות לשריין את שם המתחם הזהה בעברית תוקנה לשם המתחם הרשום בעברית
שנרשם ראשון בזמן על-שם המחזיק הנוכחי בו.
.5.2.6

במידה ובעל הזכות כאמור לא רשם את שם המתחם בעברית במהלך

תקופת הרישום המוגן ,תוקנה הזכות כאמור לשם המתחם הרשום בעברית שנרשם
שני בזמן על-שם המחזיק הנוכחי בו ,וזאת במהלך תקופת הרישום המוגן השנייה.
ככל ואין שם מתחם רשום נוסף בעברית ,תוקנה הזכות כאמור במהלך תקופת
הרישום המוגן השנייה לבקשת הרישום המוקדם התקינה המוקדמת בזמן לפי כללים
אלה (ככל וישנה כזו) – כמפורט ב סעיף  4לעיל.
.5.2.7

במידה ושני מחזיקי שמות המתחם הרשומים הזהים בעברית כאמור לא

רשמו את שם המתחם בעברית במהלך תקופת הרישום המוגן הראשונה או השנייה
בהתאמה ,תוקנה הזכות כאמור במהלך תקופת הרישום המוגן השלישית ,לבקשת
הרישום המוקדם התקינה המוקדמת בזמן לפי כללים אלה (ככל וישנה כזו) –
כמפורט בסעיף  4לעיל.
יודגש  -למעט זכותם של מחזיקי שמות מתחם רשומים בעברית כמפורט לעיל ,אין
בקיומן של זכויו ת כלשהן בשם מתחם רשום ,בין אם תחת הסיומת " ".ILובין אם
תחת כל סיומת אחרת ,כדי להעניק ,כשלעצמן ,זכאות לרישום שמות מתחם בעברית
במהלך תקופת הרישום המוקדם או לאחריה.

 . 6מספר שמות המתחם המבוקשים
עבור כל קריטריון זכאות כמפורט לעיל ,יכולה להיות מוגשת בקשת רישום מוקדם אחת בלבד.

 . 7שם מתחם מבוקש – דרישות צורניות
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 . 7.1על שם המתחם המבוקש להיות זהה במלואו לסימן מסחר ישראלי או זהה במלואו לשם
המלא ,בעברית ,של אישיות משפטית ישראלית ,כפי שאלה מופיעים בתעודת סימן
המסחר הישראלי או בתעודת הרישום או ההתאגדות בהתאמה ,למעט כמפורט להלן:
.7.1.1

רווחים – יושמטו כולם או יוחלפו כולם במקפים.

.7.1.2

יושמט כל תו הכלול בסימן המסחר הישראלי או בשם האישיות המשפטית

הרשומה ,שאינו חוקי בשם מתחם בעברית ,למשל ,גרש ,גרשיים ,סוגריים וכדומה.
 . 7.2בנוסף ,ניתן להשמיט משם המתחם המבוקש את המרכיבים הבאים:
הסיומת החוקית של סוג האישיות המשפטית הרשומה :למשל" ,בע"מ"

.7.2.1

לחברות רשומות או "ע"ר" לעמותות רשומות.
שנת הרישום ,הכלולה בשם האישיות ,ובלבד שמתקיימים כל התנאים

.7.2.2
הבאים:

. 7.2.2.1שנת הרישום מופיעה בסוגריים;
. 7.2.2.2שנת הרישום מופיעה בסוף השם הרשום של האישיות המשפטית ,כרכיב
האחרון לפני הסיומת החוקית;
. 7.2.2.3שנת הרישום היא מספר בן ארבע ספרות ,שערכו בין  1900ל ,2022 -כולל.
להשמטת שנת הרישום על פי סעיף זה השפעה על סדר הקדימות של
בקשת הרישום המוקדם ,כמפורט בסעיף  11.4.4.2להלן.
לדוגמא:
חברה בשם "חברה לדוגמא ( )2002בע"מ" שהיא בעלת סימן המסחר
הישראלי "סימן מסחר לדוגמא" זכאית להגיש בקשת רישום מוקדם עבור אחד
משמות המתחם הבאים ,לפי בחירתה:
 חברה-לדוגמא.2002-ישראל
 חברהלדוגמא.2002ישראל
 חברה-לדוגמא.ישראל
 חברהלדוגמא.ישראל
(שני השמות האחרונים יהיו בקדימות נמוכה יותר משני הראשונים ,בגלל
השמטת רכיב השנה).
וכן להגיש בקשת רישום מוקדם עבור אחד משמות המתחם הבאים ,לפי
בחירתה:
 סימן-מסחר-לדוגמא.ישראל
 סימןמסחרלדוגמא.ישראל

 . 8המבקש – דרישות
 . 8.1המבקש יכול שיהיה אך ורק אחד מן הגופים המנויים בסעיף  5לעיל.
 . 8.2שמו של המבקש ,המצוין בבקשת הרישום המוקדם ,יהיה אחד מהמפורטים להלן:
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.8.2.1

כאשר תעודת הרישום הרלוונטית כוללת את שמו של המבקש באנגלית ,שם

המחזיק המצוין בבקשת הרישום המוקדם יהיה זהה לו.
.8.2.2

כאשר תעודת הרישום הרלוונטית כוללת את שמו של המבקש בעברית

בלבד ,יצוין שמו של המבקש בבקשת הרישום המוקדם באחת משתי הצורות שלהלן:
. 8.2.2.1השם בתעתיק לתווים לטיניים – לדוגמא" :חברה לדוגמא בע"מ" תרשום
" ;"Hevra Ledugma Ltdאו -
. 8.2.2.2השם מתורגם לאנגלית – לדוגמא" :חברה לדוגמא בע"מ" תרשום
";"Example Company Ltd
. 8.2.2.3שם המבקש בבקשת הרישום המוקדם חייב לכלול את הסיומת הרשמית
המציינת את סוג האישיות המשפטית ,אם סיומת זו קיימת ,למשל" :בע"מ"
לחברות רשומות או "ע"ר" לעמותות רשומות.

 . 9המצאת מסמכים כראיה
 . 9.1המבקש יצרף לבקשתו את המסמכים שלהלן ,לפי סוג הבקשה:
.9.1.1

בקשה הנסמכת על סימן מסחר ישראלי

. 9.1.1.1העתק דיגיטאלי או סרוק ,קריא ועדכני של תעודת רישום סימן המסחר
הרשמית (או תעודת כינוי המקור) ,כפי שהופקה על-ידי רשם הפטנטים,
העיצובים ,המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים ,המעידה על כך
שהסימן רשום ובר-תוקף.
. 9.1.1.2אישיות משפטית ישראלית שבבעלותה סימן מסחר ישראלי תצרף בנוסף
העתק דיגיטאלי או סרוק ,קריא ועדכני של מסמך שהופק על-ידי המרשם
הממשלתי הרלוונטי (כדוגמת תדפיס עדכני ממאגר רשם החברות) ,המעיד
על כך שהאישיות המשפטית של המבקש היא אישיות משפטית קיימת,
רשומה ופעילה.
. 9.1.1.3אישיות משפטית זרה שבבעלו תה סימן מסחר ישראלי תצרף בנוסף העתק
דיגיטאלי או סרוק ,קריא ועדכני של תעודת הרישום או ההתאגדות של
המבקש ,שהופקה על-ידי המרשם הממשלתי הרלוונטי במדינת ההתאגדות
של המבקש ,המעידה על כך שהאישיות המשפטית של המבקש היא אישיות
משפטית קיימת ,רשומה ופעילה ,מתורגם לאנגלית (אם אינו במקור בשפה
זו) ומאושר כהעתק נאמן ע"י נוטריון.
.9.1.2

בקשה הנסמכת על שם אישיות משפטית ישראלית

. 9.1.2.1העתק דיגיטאלי או סרוק ,קריא ועדכני של תעודת הרישום או ההתאגדות
של המבקש ,שהופקה על-ידי המרשם הממשלתי הרלוונטי (כדוגמת תדפיס
עדכני ממאגר רשם החברות) ,המעידה על כך שהאישיות המשפטית של
המבקש היא אישיות משפטית קיימת ,רשומה ופעילה.
 . 9.2ראיות נוספות
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.9.2.1

המבקש יספק מידע ומסמכים נוספים לתמיכה בבקשת הרישום המוקדם,

ככל שיתבקש לעשות כן על-ידי האיגוד ולפי שיקול דעת האיגוד בנסיבות העניין.
 . 9.3כיצד יש להמציא המסמכים לאיגוד?
.9.3.1

למעט אם צוין אחרת ,המבקש ימציא לאיגוד ,במסגרת המועדים שנקבעו

לכך ,את המסמכים הדרושים בתבנית  PDFאו  ,JPEGבנפח מרבי של  5MBלקובץ
ובנפח כולל שלא יעלה על  10MBובהתאם לכל הנחיה נוספת ,ככל שיפרסם זאת
האיגוד.
.9.3.2

לבקשת האיגוד ,ימציא המבקש תרגום מדויק לעברית של כל מסמך שאינו

כתוב בשפה זו.

הצהרות ומצגי המבקש

.10
.10.1

בהגשת הבקשה המבקש מצהיר ומאשר ,כדלקמן:

.10.1.1

הגשת בקשת הרישום המוקדם נעשית בתום-לב ולמטרות חוקיות בלבד.

.10.1.2

בקשת הרישום המוקדם כוללת מידע אמיתי ,מדויק ועדכני.

.10.1.3

בקשת הרישום המוקדם ,תוכנה וכל מסמך הנלווה לה ,אינם מפרים זכויות

של צדדים שלישיים.
.10.1.4

כי לא תפגענה זכויות כלשהן של צדדים שלישיים במידה שבקשת הרישום

המוקדם תאושר על-ידי האיגוד ובמידה ששם המתחם המבוקש בעברית יירשם
לאחזקת המבקש.
.10.1.5

כי ידוע לו ששם המתחם המאושר ,יחד עם שמו של המבקש – יפורסמו

באתר האינטרנט של האיגוד.
 .10.1.6כי יציית ויהיה כפוף להליכים הקבועים בכללים אלו ,למדיניות האיגוד ,כלליו והוראותיו,
לרבות כללי רישום שמות המתחם שינהגו במרחב החדש ,לרבות מגנון יישוב המחלוקות
הקבוע בהם ,כפי שיהיו מעת ל עת ,ומפורסמים באתר האיגוד ,בכתובת:

https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-israel-registration-rules

הליכים

.11
.11.1

הגשת בקשת הרישום המוקדם

 .11.1.1בקשת רישום מוקדם תוגש לאיגוד באמצעות טופס בקשת הרישום המוקדם המצוי
בכתובת

(https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/idn/dot-:)URL

 israel-applicationהגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
.11.1.2

לבקשה יצורפו כל המסמכים המפורטים בסעיף  ,9על פי העניין.

.11.1.3

את המסמכים יש לצרף על פי הנוהל המפורט בסעיף .9.3
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.11.2

אישור קבלה

.11.2.1

עם הגשתה התקינה של בקשת רישום מוקדם ,יישלח אישור קבלה בנוסח

שלהלן ,או בנוסח דומה לו ,לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המבקש בבקשת
הרישום המוקדם:

--- An English version will follow the Hebrew text--שלום,
תודה על השתתפותך בשלב הרישום המוקדם של מרחב שמות המתחם החדש ".ישראל".
בקשתך לרישום מוקדם של שם המתחם __________ הוגשה בהצלחה.
החלטה לגבי בקשת הרישום המוקדם תתקבל במועד מאוחר יותר ,כמפורט בכללי הרישום המוקדם.
ההחלטה תשלח אליך לכתובת הדוא"ל ________.
אין צורך להשיב להודעה זו.
בכל תכתובת בנושא בקשת הרישום המוקדם ,ניתן להשיב להודעה זו.
תודה,
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
Hello,
." ccTLD.ישראל" Thank you for your participation in the Sunrise Process of the new
The Sunrise Application for domain name __________ has been successfully submitted.
A decision regarding your request will be announced at a later time, as described at the Sunrise
Terms and Conditions.
The decision will be sent to you to the email address _____________ .
There is no need to reply to this message.
Any correspondence regarding this application can be done by replying to this message.

Thank you,
)The Israel Internet Association (ISOC-IL

.11.2.2

בקשות שנפחן הכולל עולה על המצוין בסעיף  9.3.1או בקשות שיזוהו על

ידי מערכות המחשב של האיגוד כנגועות בווירוסים או תוכנות זדוניות אחרות ,ידחו
ללא משלוח התראה כלשהי למבקש.
.11.3

תום תקופת ההגשה לבקשות רישום מוקדם

.11.3.1

בתום תקופת הליך הרישום המוקדם האיגוד יחל לבחון את הבקשות .החל

ממועד זה לא יקבל האיגוד בקשות רישום מוקדם נוספות.
.11.4

בחינת בקשות רישום מוקדם

.11.4.1

האיגוד רשאי ,אולם אינו חייב ,לדחות כל בקשה ,במקרים הבאים:

. 11.4.1.1

האיגוד סבור ,בתום -לב ,לאחר בחינת הבקשה ,כי הבקשה אינה

ממלאה אחר הדרישות הנקובות בכללים אלו.
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. 11.4.1.2

האיגוד סבור ,בתום -לב ,כי דחיית הבקשה נדרשת לשם שמירה על

יציבותו ,ניהולו ,שלמותו או פעילותו התקינה של המרחב החדש ,או מרחב
.IL
. 11.4.1.3

על -מנת לציית לכל צו ,פסק דין ,או החלטה של רשות מוסמכת.

. 11.4.1.4

כדי להימנע מכל אחריות אפשרית כלפי כל אדם או גוף אחר.

במקרה של דחיית בקשת רישום מוקדם ,האיגוד ישלח למבקש הודעת

.11.4.2

דחייה ,בנוסח שלהלן ,או בנוסח דומה לו ,הכוללת תיאור של הסיבה לדחיית הבקשה.
במידה שמולאו כל דרישות הליך הרישום המוקדם ,במהלך תקופת הרישום

.11.4.3

המוקדם לא הוגשו בקשות רישום מוקדם נוספות לשם המתחם המבוקש ,ולא קיים
שם מתחם זהה רשום בעברית – הבקשה תאושר והודעת אישור תישלח למבקש.
במידה שהוגשו מספר בקשות תקינות לרישום מוקדם עבור אותו שם מתחם

.11.4.4

מבוקש ,יחולו כללי הקדימות הבאים (בכפוף לכך שזכויו ת מחזיקי שמות המתחם
הרשומים בעברית גוברת על כל זכות של בעל סימן מסחרי ישראלי או של אישיות
משפטית ישראלית לפי כללים אלה ,כמפורט לעיל):
. 11.4.4.1

כאשר התקבלו שתי בקשות רישום מוקדם ,או יותר ,שהן בעלות

קדימות זהה ,תגבר הבקשה המוקדמת בזמן ,על פי עקרון כל הקודם זוכה.
. 11.4.4.2

בקשת רישום מוקדם של אישיות משפטית ישראלית שהושמט

ממנה מרכיב השנה ,כמפורט בסעיף  7לעיל ,תהיה בעלת הקדימות הנמוכה
ביותר.
.11.5

הודעת דחייה
--- An English version will follow the Hebrew text--שלום,
הרינו להודיעך כי בקשתך לרישום שם המתחם __________ למחזיק ________ במסגרת הליך
הרישום המוקדם לשמות מתחם במרחב ".ישראל" ,נדחתה מהסיבה הבאה:
[פירוט סיבת הדחיה]
בברכה,
איגוד האינטרנט הישראלי(ע"ר)

Hello,

We regret to inform you that your request to register the domain name ________,
.” TLD has been denied for theישראל“ as part of the Sunrise guidelines of the
following reason(s):
][Details
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Sincerely,
The Israel Internet Association (ISOC-IL)

הודעת אישור

--- An English version will follow the Hebrew text--,שלום
 במסגרת,_________  למבקש,הרינו להודיעך כי שם המתחם __________ אושר לרישום
."ישראל." הליך הרישום המוקדם לשמות מתחם במרחב
,5.09.2022 - במשך תקופת הרישום המוגן שתחל ב, מוגבלת בזמן,האישור מקנה זכות בלעדית
,5.12.2022  ותסתיים ביום,ישראל" ע"י הציבור הרחב." עם תחילת רישום שמות מתחם במרחב
.לרישום שם המתחם ________ לאחזקת מבקש זה בלבד
 ושם, היא תפקע מאליה בתום תקופה זו,במידה ולא תממש את זכותך לרישום שם המתחם
.ידי הציבור הרחב-המתחם יהיה זמין לרישום ע"י בעל זכות קודמת אחר או על
WHOIS -שמות המתחם שאושרו במסגרת הליך הרישום המוקדם ניתנים לאיתור בשירות ה
https://www.isoc.org.il/whois
,בברכה
)איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר

Hello,
We’re pleased to inform you that the applicant ___________ has been approved to
register the domain name ___________, as part of the Sunrise guidelines of the
“ישראל.” TLD.
The approval grants an exclusive, time-limited right of first refusal to register the
domain name under the "ישראל." TLD. This right (the Protected Registration Period)
is valid for three months, from the time registration of " ישראל." TLD opens to the
public: from September 5, 2022, until December 5, 2022.

If you choose not to use your right during the Protected Registration Period, your
eligibility will expire, and the domain name may be available to another prioritized
right-holder, or to the general public, as explained in detail in the Sunrise
guidelines.
You can review domain names approved during Sunrise on ISOC -IL’s WHOIS
service at https://en.isoc.org.il/whois.
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.11.6

Sincerely,
)The Israel Internet Association (ISOC-IL

.11.7

פרסום

.11.7.1

המידע על אודות אישור בקשה לרישום של שם מתחם בשלב הרישום

המוקדם תתפרסם לציבור בשירות ה WHOIS -באתר האינטרנט של האיגוד בתום
תקופת הליך הרישום המוקדם.
.11.8

סופיות החלטות האיגוד

.11.8.1

כל ההחלטות שיקבל האיגוד במסגרת הליך הרישום המוקדם או לפי כללים

אלה תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה להשיג עליהן בפני האיגוד במסגרת בקשות
לבחינה חוזרת  /עיון מחדש  /ערעור.
 . 12מימוש בקשת רישום מוקדם מאושרת ורישום שם המתחם המאושר
.12.1

עם אישור בקשת רישום מוקדם על-ידי האיגוד ובמקביל למשלוח הודעת האישור

למבקש  ,יסומן שם המתחם המאושר כ"מאושר ברישום מוקדם" למשך תקופת הרישום
המוגן ויתפרסם כך גם בשירות ה  WHOISבאתר האיגוד .סימון כאמור ייעשה גם ביחס
לזכותם של בעלי שם מתחם רשום העברית.
.12.2

במהלך תקופת הרישום המוגן ,תאושר לרישום ,ביחס לשם המתחם המאושר ,רק

בקשה לרישום על שמו של המבקש.
.12.3

הרישום ייעשה באמצעות אילו מרשמיו המוסמכים של איגוד האינטרנט הישראלי

וכרוך בתשלום דמי רישום שם המתחם החל אצל הרשם הרלבנטי ,ובהתאם לכללי רישום
שמות המתחם
 . 13הגבלת אחריות ושיפוי
.13.1

שירות הרישום המוקדם של האיגוד ,כולל מנגנון השריון שניתן למחזיקי שמות מתחם

רשומים בעברית ,ניתן לשימוש כמות שהוא ) ,(AS ISולא תהיה למבקש או למחזיק שם
המתחם הרשום בעברית (בפרק זה יחדיו" :המבקש") כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי
ה איגוד בגין תכונות השירות ,יכולותיו ,מגבלותיו או התאמתו לצרכים ודרישות מסוימים.
.13.2

האיגוד אינו מתחייב ששירות הרישום המוקדם יהיה ללא טעויות ,או חסין מפני נזקים,

קלקולים ,תקלות  -לרבות תקלות בחומרה ,בתוכנה או בקווי התקשורת לשירות  -אצל
האיגוד או מי מספקיו.
.13.3

האיגוד לא יישא בכל אחריות לכל נזק ,ישיר או עקיף ,שייגרם בשל בחינת הבקשה

לרישום מוקדם או כל מחלוקת אחרת שמקורה בכללים אלה.
.13.4

האיגוד מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו ומיישם נהלי אבטחת

מידע מחמירים .עם זאת ,האיגוד אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות
למחשב ,ני סיונות לחדירות כאלה ,חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות
המח שב המשמשות את האיגוד .אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האיגוד יעלה בידי
צד שלישי לחדור למידע הנוגע לכללים אלה  -לרבות מידע על אודות המבקש  -או
להשתמש בו לרעה ,לא תהיה למבקש כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי האיגוד.
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.13.5

האיגוד אינו נושא באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר

לצורך הליך הרישום המוקדם ואשר מתפרסם בשירות ה WHOIS-של האיגוד או בכל
מקום אחר.
.13.6

האיגוד אינו נושא באחריות לכל טענה ,תביעה או דרישה שתוגש נגד המבקש על-ידי

צד שלישי ,בטענה שזה הפר את זכויותיו בהגשת בקשת רישום מוקדם או ברישום שם
מתחם בעברית  -לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה ,תביעה
או דרישה כאמור ,בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או
מעין -בוררות ,כאמור בכללים לפתרון מחלוקות ,החלים על שמות המתחם במרחב  ILאו
במרחב החדש.
.13.7

האיגוד אינו נושא באחריות לכל נזק ,אבדן ,הפסד ,תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש

בגין רישום שמות מתחם באיגוד  -ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.
.13.8

חסינות ,פטור והגבלת אחריות על פי סעיף זה חלים גם על עובדי האיגוד ,מנהליו,

יועציו וכל מי מטעמו המשתתף בהליך הרישום המוקדם ובמרחב שמות המתחם – הן
המרחב החדש והן מרחב .IL
.13.9

תפקידו של האיגוד במנגנון יישוב המחלוקת שהוא מפעיל הוא לספק את השירותים

המנהליים והאכסניי ה לקיומם בלבד ,ולמעט במקרים של פעולה בזדון ,האיגוד לא יהיה
אחראי כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי יישוב מחלוקות

כאמור והכל כמפורט בכללי רישום שמות המתחם במרחב החדש.
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