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 ןיינעב םכילא תונפל דבכתמ ינירה ,ןרוק ביגש רמו ,)"הרבחה" :ןלהל( ,מ"עב יטראמס יימ תרבח יישרמ םשב
  :ןמקלדכ ,ןודנבש

 :ןלהל( www.the7eye.org.il  ותבותכש ,תתשרמב םכתרבח לש ירחסמה רתאהש בר ןמז הז .1
 ידי לע  2017\8\8 םויב רתאב התלעש הבתכב ,יישרמ דגנכ ינעגופו ץימשמ ןכות םסרפמ ,)"רתאה"
 בתכ לע תוססובמ הניא תבתוכה ,יתשרמ יפלכ הצימשמ הרוצב הבתכה תרתוכ הבתכנ ,"וקיסרפ ןרוא"
 ידי לע ,ןווכמב יישרמב עוגפל הרטמב הארנה יפכ ,םיארוקה רוביצ תא תועטהל הסנמ ןווכמבו העיבתה
  .ןכותה בתוכ

 םתמסרפש ילבמ ףאו ,יתשרמ רושיא ךכל לבקתנש ילבמ בר ןמז םש עיפומ םכרתאב עיפומה םוסרפה .2
 ךכ .1965-ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח תוארוהל םאתהב ,עגופ םוסרפ וניה םוסרפה ,התבוגת תא
  :ןהבו יתשרמ דגנכ תוצמשה רתאב תומסרופמ ,לשמל

 "האנוה השעמ -  mysmarty תייצקילפא תא עבות רקרמ הד" .2.1
 .יישרמ דגנכ הביד תאצוהו ערה ןושל הווהמ ,העיבתה בתכב עיפומ וא קלח וניא רשא ,הז חנומב שומיש
 רוסיא קוחב לוועמו םסרפמ לככ םיבייח םכנה ,רתאה תא םיליעפמ םכנהו רחאמו הקיספל םאתהב
  .ערה ןושל

 לעו ערה ןושל לע היתונעט תורמל ,םכרתאב ימשר ןפואב ביגהל יתשרמל רשפאל םתבריס יכ ,רהבוי דוע .3
 .ליעל וראותש םכישעמ לשבו ךכ לשב הל םימרגנש םירידאה םיקזנה

 ,ריבס  14-11-44711 הרפסמש יזוחמה ןידה תיבב הלבקתהש הקיספל םכתא תונפהל ינוצרב .4
 תועטהל לולע רשא םוסרפב רבודמ  יכ עבקנ" יכ טפשמה תיב עבק הב 'חאו יונ רב 'נ ד"וע
 .הלא תוריבעב ,לוכיבכ ,עשרוה ריבס יכ קיסהל םהל םורגלו םייקסע םיפתושו םיילאיצנטופ תוחוקל
 יביטקייבואה ןבומה י"פע ,ןכלו ןיד ךרועכ ,ריבס ד"וע לש ועוצקמבו וקוסיעב העיגפ הווהמ םוסרפה
 אצמ השעמלו "ותוא ליפשמו עגופה ערה ןושל םיווהמ הלא םירבד ,םוסרפב םייוטיבהו םילימה לש
 השענש םשכ עבותה לש בוטה ומשב העיגפו היעטהל רישי ןפואב םיארחאכ רתאה יליעפמ תא
 . ל"נה הרקמב
 דומענ וילע קזנ ,יתועמשמ ןפואב היתוסנכהב עגופה קזנ ,יתשרמל רידא קזנ םימרוג םכנה םכישעמב
 .טפשמה תיבב שרדנש לככ

 :ןמקלדכ ,הז בתכמ תלבק םוימ םימי 10 ךות ,לועפל םישרדנ םכנה ,ליעל רומאה לכ חכונ .5
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 יתשרמל םיסחייתמה םכרתאב םידומעה תא ריסהל םכילע ,הרסהו העדוה להונל םאתהב .5.1
 םש תא בוש ןייצל אלו םישלוג ידי לע הז ןיינעב יתשרמ לע ובתכנש תורוקיבה תוברל ,רתלאל
  .יתשרממ רושיא אלל םכרתאב יתשרמ

 יפכ יתשרמ דגנכ ערה ןושל םוסרפ תווהל ידכ הב שי רשא תרוקיב לכ ריסהל םישקבתמ םכנה .5.2
 .םכרתאב עיפותש םכסומ חסונב תולצנתה םסרפלו ,ליעל רהבוהש

 ,ריהבא ,ליעל רומאה לכ לשב העיבת תשגה ענמתש ךכ ,המכסהב יתשרמ תוצפל םישרדנ םכנה .5.3
 .םידדצל תורתוימ תואצוהו םיכילה עונמל ידכ ןינעב תורשפל םינוכנ וננה יכ

 תיבל שיגהל יתוא הכימסה יתשרמש ירה ,4 ףיעסבש יתשירדמ םלעתהל ורחבתש לככ ,תאז םע דחי .6
 .ליעל םתעציבש תולוועה ןיגב םכתרבח דגנכ םייתועמשמ לדוג ירדסב העיבת טפשמה

 וא/ו תושירד לש יוצימ וא/ו םוכיס םושמ אל ,םהשלכ האדוה וא/ו רותיו םושמ הז בתכמב תוארל ןיא .7
 .תופסונ תונעט וא/ו תושירד תולעהל תוכזה תא םמצעל םירמוש יישרמ תועיבת וא/ו תונעט

 תושרל םידמועה דעס וא/ו הנעט ,תוכז לכמ עורגל ידכ וב רמאנ אלש המב וא/ו הז בתכמב רומאב ןיא .8
 .ןיד יפ לע יישרמ
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