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 מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה - ענת לוילכבוד 

 כנסת ישראל

 ירושלים

 

 גברתי הנכבדה,

 

בהמשך למכתבו של ה"ה רפי הוידה שמוען לרשימת מכותבים עניפה, ברצוני להבהיר מספר סוגיות 

 העולות מהכתבה אליה הוא צירף לינק.

 

 -שקלים(  4-)כ $0.99-ב כראשית, הניסיון להציג את מחיר הרישום השוטף של שם מתחם בארה"

   הוא הטעיה לא ראויה, שראוי שכלל לא היתה עולה על הכתב.

 

 Domain nameרישום שמות המתחם בארה"ב נעשה על ידי מאות רבות של רשמים ) -ואבהיר 

registrar מבין כל אותם מאות רשמים, הרשם היחידי שמציע   משוכלל.( הפועלים בשוק תחרותי

מוגבל מאוד שבו הלקוח  במסגרת מבצעהוא עושה זאת   .Godaddyבארה"ב הוא   $0.99מחיר של 

ר כל שם מתחם נוסף וכל חידוש מעב  .שנה אחת בלבדולתקופה של  רק שם מתחם אחדיכול לרשום 

   שקל(. 60-)כ $14.99סך של  Godaddy-לשנה הראשונה עולה ב

 

 50-, רשם שמות המתחם הגדול ביותר בארה"ב, מטפל בכל שנה בלמעלה מGodaddyיתר על כן, 

 230,000-מיליון רישומים בעוד שמספר הרישומים בו מטפל איגוד האינטרנט הישראלי עומד על כ

כמות שמות המתחם שנרשמת בישראל בשנה  -יה הנכונה רק כדי לשים מספר זה בפרופורצ  אלף.

 בפחות מיומיים!! Godaddy-ימים(, נרשמת ב 365אחת מלאה )

 

לאפסית, מחיר  Godaddyלמרות פער הגודל העצום זה, ההופך את עלות הרישום השולית של 

אבי וייס( מזה שהכתב )ה"ה  4עדיין גבוה פי  -( $0.99שכאמור מוגבל מאוד בתנאיו ) -המבצע שם 

 שקל. 1 -בישראל  ilהיה רוצה לראות כמחיר הקבוע לרישום של מתחם בסיומת 

 

גם בישראל נעשית פעולת הרישום על ידי קבוצה של רשמים והם חופשיים לגבות את המחיר 

הרשם שגובה את המחיר הנמוך והתחרותי ביותר בישראל   המתאים להם ביותר מבחינה מסחרית.

למותר   )כולל מע"מ(.  $12.5-שקל )כולל מע"מ( כלומר כ 49והעלות אצלו עומדת על  BOXנקרא 

 אין חשיבות לחברה בה נרשם המתחם. -רישום שם המתחם  -לציין שבמבחן התוצאה הסופית 

 

אחרי תפקידו של איגוד האינטרנט בתחום רישום שמות המתחם מסתכם במינוי הרשמים )זאת 

בקרה  -בדיקות מקיפות(, אחריות ותקינות המרשם עצמו, פיקוח שוטף על הרשמים ותפקודם וכמובן 

תמורת כל זאת, הרשמים מעבירים לאיגוד סכום   על רמת אבטחת המידע המתחייבת מפעילות זו.

כסף מסויים, שברור מאילו שהוא נמוך מהעלות שהם גובים מהלקוחות הרושמים אצלם שמות 

בהקשר זה ראוי לציין שהאיגוד, שתיפקד בעבר כרשם, הודיע כבר לפני מספר שבועות   מתחם.

 לתפקד כרשם ומעביר את כל הפעילות הזו לרשמים החיצוניים.  מפסיקשהוא 

 

ואדגיש, האיגוד אינו מתערב ואינו צד בהחלטה של הרשמים לגבי המחיר שהם גובים ולראיה, יש 

מתחרות עיסקית בריאה של היצע וביקוש. את השאלה כיצד  בשוק טווח רחב של מחירים הנובע

שקלים, בעוד שרשמים  49מצליחה להיות רווחית, זאת כאשר היא גובה תמורת הרישום  BOXחברת 

 אחרים דורשים סכומים גבוהים יותר, יש להפנות לאותם רשמים ולא לאיגוד האינטרנט. 

 

-)כאמור כ ilטפת של שם מתחם ישראלי בסיומת יתר על כן, מן הראוי לבחון את עלות הרישום השו

( לעומת העלות השוטפת בסיומות של מדינות מערביות מתקדמות נוספות, BOXבחברת  $12.5

לשם מתחם אנגלי  Godaddy-בדיקה פשוטה מעלה שמחיר הרישום ב  הגדולות מישראל פי כמה.

https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_registrar
https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_registrar
https://www.godaddy.com/
http://www.box.co.il/
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( deדולר לשנה ובסיומת גרמנית ) 10( על caדולר לשנה, בסיומת קנדית ) 7( עומד על co.uk)סיומת 

מסתבר שהפערים אינם גדולים כל כך וניתן להסביר אותם בקלות בהבדלי הגודל   דולר לשנה. 8על 

 בין המדינות.

 

בשולי הדברים מן הראוי לציין שגם האיגוד עורך מדי פעם מבצעי רישום ולאחרונה, במהלך שבוע יום 

 (.$5שקלים ) 19-ל, הוזלנו את מחיר הרישום 2015העצמאות 

 

לסיום, אודה לך אם תעבירי מידע זה לכבוד יו"ר הועדה חה"כ אורי מקלב וככל שהוא יחליט לקיים על 

 הנושא דיון, נשמח לקחת בו חלק ולהציג את עמדתנו.

 

 בברכה,

 

 לביא שיפמן

 חבר ועד האיגוד ויו"ר ועדת התשתיות

 


