
 

  

 רישום שם מתחם לבדיקת זכאות ולהגשת בקשת 

 .SUNRISE -בשלב ה .ישראלבסיומת 

 
  

איגוד יאפשר  ,.ישראלבסיומת טרם שתיפתח לציבור הרחב האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית 
בדרך של  ,רישומם של שמות מתחם מסוימים , לגופים הזכאים לכך, לבקש לשריין אתהאינטרנט הישראלי

 .SUNRISE -ה שלבוזאת במסגרת  –בלעדית, מוגבלת בזמן, לרישומם של שמות מתחם אלה  קבלת זכות
תתאפשר עד לתאריך  הגשת בקשות לרישום מוקדם של שמות דומיין בעברית עם סיומת .ישראל

10.07.2022. 
בסיומת  רישומם של שמות מתחם לשריין אתגופים הבאים רשאים לבקש העל פי החלטת מנהל המרשם, 

 או זהה במלואו לשם ,במלואו לסימן מסחר ישראלי זההששם המתחם המבוקש להיות ובתנאי .ישראל 
המסחר הישראלי או  בתעודת סימן המלא, בעברית, של אישיות משפטית ישראלית, כפי שאלה מופיעים

)למעט החריגים כפי שמוגדרים בכללי הרישום של איגוד  בתעודת הרישום או ההתאגדות בהתאמה
 :בקישור הבאהאינטרנט 
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במדינת ישראל, לפני  בתנאי שנרשמה כדין במרשם המתאים) אחת מאלה אישיות משפטית ישראליתלא( 
 -בשלב ההרישום  תוקף במועד הגשת בקשת-ושרישומה בר 10/04/2022 מועד פרסום כללים אלה ביום

SUNRISE:)  

 חברה, לרבות חברה לתועלת הציבור 

 עמותה 

 שותפות רשומה 

 אגודה שיתופית 

 אגודה עותומאנית  

 מפלגה 

 תאגיד סטטוטורי  
 

 , וזאת בתנאים המגבילים הבאים: לסימן מסחרי רשום בעבריתב( 

 הרשום במרשם  תוקף במועד הקובע, סימן מסחר ישראלי-סימן טקסטואלי בלבד, בעברית, בר
 רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר המסחר הישראלי, המתנהל אצלסימני 

יכלול גם כינוי מקור ישראלי, טקסטואלי  במשרד המשפטים. סימן מסחר ישראלי לצורך כללים אלה
המתנהל אצל רשם  תוקף במועד הקובע, הרשום בפנקס כינויי המקור-בר בלבד, בעברית,

 המסחר במשרד המשפטים. וסימני הפטנטים, העיצובים, המדגמים

 ,סימני מסחר וכינויי מקור שאינם  סימני מסחר ו/או שירות ו/או כינויי מקור שאינם רשומים
סימנים כאמור או  ציונים גיאוגרפיים, בקשות לרישום (logo –מעוצבים  סימנים(טקסטואליים 

 ובע, מכל סיבה שהיאתוקף במועד הק-שרישומם אינו בר סימנים שתוקף רישומם פג, נמחק או
או כל סיומת אחרת,  IL.הסיומת  וכן כל סימן או שם אחר, לרבות שם מתחם כלשהו, תחת

 אלו. אינם מהווים סימן מסחר ישראלי לצורך כללים -לפי כל דין  העשויים להקים זכויות

 ושירותים, ייחשב כסימן מסחר ישראלי אחד סימן מסחר ישראלי הרשום במספר סיווגי סחורות 
  אלה. לצורך כללים

 
במידה ושם הדומיין לא יהא תואם  את הזכות לבצע אימות ברשם סימני המסחר. תהמרשם שומר מנהל

 והתשלום לא יוחזר למבקש. –הרישום יבוטל 
 
 
 
 

 .SUNRISE - תנאי רישום שם דומיין בשלב ה
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 ישראל.____________________________שם הדומיין: __________________

 התנאי על פיו מוגשת הבקשה )סמן את התנאי המתאים(:

 מספר חברה/ארגון ____________________  .  שם הדומיין הינו זהה לשם החברה או הארגון □

 :סוג הארגון

 חברה, לרבות חברה לתועלת הציבור □

 עמותה □

 שותפות רשומה □

 אגודה שיתופית □

  אגודה עותומאנית □

 מפלגה □

  תאגיד סטטוטורי □

 . תשם הדומיין הינו זהה לסימן מסחרי רשום בעברי □

 מספר סימן מסחרי _________________________
 
 

 .באנגלית בלבדנא מלא/י את פרטי המחזיק ואיש/ת הקשר מטעם החברה/הארגון, 

Company Name:   __________________________________  

First name:   ______ ________________________________ 

Last name:  _______________________________________  

Address:  _________________________________________ 

Phone number:  ____________________________________ 

Fax: number:  ______________________________________   

Email:  ____________________________________________ 

 
 

 
 הקף בעיגול את סוג כרטיס האשראי: ויזה / ישראכרט / מאסטרכרד / אמריקן אקספרס 

 
 _____  _____  _____  ____-_____  _____  _____  _____ -_____  _____  _____  _____ -_____  _____  _____  _____ :מספר כרטיס אשראי

     תאריך תפוגה  _______ / ________
 )ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3) מספר אימות הכרטיס ___________ 

 
  ________________________________________  בעל הכרטיסשם 

 _______________________________________________ ת.ז. 
 
 

 -.ישראל בשלב השם מתחם בסיומת רישום  הגשת בקשתכל עבור  ₪ 499בתשלום בסך  יחויבהלקוח 
SUNRISE .דחיית  במקרים של עלות זו הינה דמי טיפול ולא ניתן לבקש זיכוי בעבורה בכל מקרה לרבות

  רישום הדומיין בפועל.-הבקשה ו/או אי
התוקף במחיר המחירון לאותה באחריות הלקוח לחדש את הדומיין במועד סיום  חידוש הדומיין:

 .יגרום למחיקת הדומייןש הדומיין בזמן ודאי חיתקופה. 

 :שם הדומיין והתנאי על פיו מוגשת הבקשה

 :פרטי מחזיק הדומיין ואיש הקשר

  :התשלוםפרטי 

  עלויות :



 

 support@dtnt.com את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת הדוא"ל 

 03-7600500לפרטים נוספים: 

   
  המבקש יצרף לבקשתו את המסמכים שלהלן, לפי סוג הבקשה:

העתק דיגיטאלי או סרוק, קריא ועדכני של תעודת יש לצרף , סימן מסחר ישראלי הנסמכת על בקשה
העיצובים,  הפטנטים,ידי רשם -הרשמית (או תעודת כינוי המקור), כפי שהופקה על רישום סימן המסחר

 תוקף.-שהסימן רשום ובר המדגמים וסימני המסחר במשרד המשפטים, המעידה על כך
העתק דיגיטאלי או סרוק, קריא  אישיות משפטית ישראלית שבבעלותה סימן מסחר ישראלי תצרף בנוסף

ם הממשלתי הרלוונטי (כדוגמת תדפיס עדכני ממאגר רש ידי המרשם-ועדכני של מסמך שהופק על
 על כך שהאישיות המשפטית של המבקש היא אישיות משפטית קיימת, החברות), המעיד

 רשומה ופעילה.
דיגיטאלי או סרוק, קריא ועדכני  אישיות משפטית זרה שבבעלותה סימן מסחר ישראלי תצרף בנוסף העתק

ינת ידי המרשם הממשלתי הרלוונטי במד-המבקש, שהופקה על של תעודת הרישום או ההתאגדות של
משפטית קיימת,  של המבקש, המעידה על כך שהאישיות המשפטית של המבקש היא אישיות ההתאגדות

 זו) ומאושר כהעתק נאמן ע"י נוטריון. רשומה ופעילה, מתורגם לאנגלית (אם אינו במקור בשפה
 בקשה הנסמכת על שם אישיות משפטית ישראלית
ידי -של המבקש, שהופקה על רישום או ההתאגדותהעתק דיגיטאלי או סרוק, קריא ועדכני של תעודת ה

המעידה על כך שהאישיות (, עדכני ממאגר רשם החברות כדוגמת תדפיס)לוונטי המרשם הממשלתי הר
 המבקש היא אישיות משפטית קיימת, רשומה ופעילה. המשפטית של
 ראיות נוספות

ידי -ככל שיתבקש לעשות כן על ,המבקש יספק מידע ומסמכים נוספים לתמיכה בבקשת הרישום המוקדם
 .האיגוד ולפי שיקול דעת האיגוד בנסיבות העניין

 
 

המחירים כוללים  ●הנני מאשר לחייב אותי בסכומים הנ"ל בהתאם לפרטי כרטיס אשראי המופיעים להלן 
בחתימה על טופס זה   ●ידי דומיין דה נט -אין לפרסם את שם הדומיין לפני קבלת אישור על  ●מע"מ 

המפורטים לעיל ותנאי הרישום המפורטים SUNRISE -הלקוח מאשר כי קרא, הבין ומקבל את תנאי ה
 בכתובת

 rules-registration-ocs/sunrise%20israelhttps://www.isoc.org.il/files/d-של איגוד האינטרנט 

heb.pdf  המצורף כנספח א' לטופס זה והמופיע בכתובת: ואת הסכם הרישום של דומיין דה נט 
_agreement.aspxhttps://www.domainthenet.com/he/domain_registration ●  השימוש בשרות

יובהר בזאת כי זכות קדימות של מחזיקי שמות הדומיין בעברית  ● מעיד על הסכמת הלקוח לתנאים אלו
. גוברת על כל זכות של בעל סימן מסחרי ישראלי או ישות משפטית ישראלית, שאושרו במסגרת ILבסיומת 
תאושר רק  SUNRISE -. כלומר, בקשת הרישום שתוגש על בסיס אישור בקשת הSUNRISE-הליך ה

 הקודם לה. ILבמידה ואין שם דומיין בעברית בסיומת .
יוגשו למנהל המרשם, אשר יבחן את הבקשות ויודיע על  SUNRISE -בקשות שיוגשו במסגרת הליך ה ●

 אישורן או דחייתן.
בלעדית, מוגבלת בזמן, במשך תקופת הרישום המוגן(, תוגש במקרה של אישור הבקשה, )אשר מקנה זכות 

 בקשת רישום הדומיין ותטופל על ידי מנהל המרשם.
הגשת הבקשה איננה מהווה אישור להגשת הבקשה למנהל המרשם ואיננה מהווה אישור הבקשה ו/או  ●

 אישור רישום הדומיין.  
איגוד האינטרנט הישראלי ,המפורטים בקישור חשוב להדגיש, כי אישור הבקשות כפוף לכללי רישום של  ●

  heb.pdf-rules-registration-https://www.isoc.org.il/files/docs/sunrise%20israelהאינטרנט הבא 
 גשת הבקשה.יש לעיין בכללי הרישום לפני ה

 
 

  _________________________תאריך :
 

_________________________________________________________חתימת איש הקשר: 
  

____________________________________________________:__ חתימה וחותמת המזמין
 מת מורשה חתימה(יוחת חברה חותמתיש לצרף  ,)במקרה של חברה   

 

  :תנאי השירות

  :מסמכיםהמצאת 
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