
 
 ןיעידומה תשרומל זכרמה ןויכראבו רתאב שומיש יאנת

 
 !םיאבה םיכורב
 

 – ןלהל( /http://www.intelligence.org.il רתאבו ןיעידומה תשרומל זכרמה ןויכראב שומישה לע ךתוא םיכרבמ ונא 
 .)רתאה

 םיטרופמה שומישה יאנתל ךתמכסה לע דיעמ רתאבו ןויכראב 'ג דצ יתורישבו ויתורישב רתאבו ןויכראב ןויעה וא/ו שומישה 
 )שמתשמה – ןלהל( ךניב ןויד לכל יטפשמה סיסבה תא ווהיו ,רתאב ךדי לע השעיש שומיש לכ לע ולוחי הלא תוארוה .ןלהל
 ומצעל רמוש רתאה .בר ןויעבו םאולמב ולא םיאנת אורקל שקבתמ ךנה ,ןכ לע רשא .)רתאה – ןלהל( וילעב וא/ו רתאה ןיבל
  .הלא םייונישב ןכדעתהל ךילעו שארמ העדוה ןתמב ךרוצ אלל תע לכב שומישה יאנתב יוניש תושעל תוכזה תא

 12.4.2018 :ןורחא ןוכדע ךיראת 

 יללכ
 
  .תונשרפ לכ םהל תתל ןיאו דבלב טווינה תוחונל ודעונ הלא םיאנתב תומושרה תורתוכה .1

 
 רושקה לכב עדימל רוקמ םניהו ,ןיעידומה תשרומל זכרמה תתומע ידי-לע םילעפומו ומקוה ,וחתופ ,תולעבב רתאהו ןויכראה .2

 רומישל ןכו ןיעידומה תליהק לש תשרומו היגולודותמ עדי לש הלחנהו חופיט ,רומיש ,ףוסיאל לעופ ןויכראה .רורטו ןיעידומב
 ילעבל םג איה הנווכה "רתא" הלימה העיפומ וב םוקמ לכ .בחרה להקל םתשגנהלו םיאבה תורודל ןויכראה לש םיפסואה
 .רתאה

 
 טלבאטב וא/ו םכחה ןופלטב וא/ו ךבשחמב ,וב םינתינה םיתורישה וא/ו רתאה םע הרושקה הלועפ לכ ועמשמ רתאב "שומיש" .3

 ךא ,תוברל ,ישילש דצ לכ יפלכ וא/ו ךיפלכ וא/ו תרחא תכרעמ לכב וא/ו תרחא תבשחוממ תכרעמ לכב ,הצק ירישכמב וא/ו
 ,תובוגת תאלעה ,םינכת תאלעה ,םימסרפמל הינפ ,תושיכר ,תויצקלוק תבכרה ,תויצקלוק תריצי ,ןויע ,השילג ,קר אל
 הווהמ רתאב שומישה .רתאב שומישהמ האצותכ וא/ו רתאה לע ךמתסהב וא/ו רתאב איהש הלועפ לכ עוציבו ,טא'צ ,םימורופ
 הנעט וא/ו העיבת לכ ךמעטמ ימל וא ךל היהת אל יכו ,ןלהלו ליעל םיטרופמה םיללכלו םיאנתל תמכסהו ,תנבה יכ רושיא
 םיאנתהמ יאנתל םיכסמ ךניא םא .רתאב השענש שומיש ןיגב רתאה םע רושקה םרוג לכ וא רתאה דגנכ ןיפיקעב וא ןירשימב
  .רתאב שומיש לכ תושעל אל שרדנ ךנה ,הז שומיש יאנתב םימושרה

 
 ,תויעוצקמ תוריקס ,תוריקס ,תועידי ,םימוסרפ ,תובתכ :קר אלו תוברל ןויכראבו רתאב עדי וא/ו עדימ לכ םעמשמ "םינכת" .4

 תולעבב םה םא ןיב ,רודיס לכב וא/ו טמרופ לכב ,םירחא עדי וא/ו עדימ לכו ,םינוטרס ,םימוליצ ,תועדוה ,םינותנ ,םירקחמ
 .םישמתשמה תועצמאב רתאל ולעוה םה םא ןיבו םיישילש םידדצ תולעבב םה םא ןיבו רתאה
 

 .דחאכ םינימה ינשל ןווכמ ךא דבלב הכירע ילוקישמ רכז ןושלב בתכנ הז ןונקת .5
 

 
 ןכו ךבשחמב המוד וא הלעמו 6 ררולפסקא טנרטניא גוסמ ןפדפד תנקתה ,טנרטניאל ןימז רוביח ךירצמ רתאב ליעי שומיש .6

 ראוד לש ומויק ןכו ,Flash תגצה רשפאלו ךבשחמב הימוד וא  Acrobat Readerגוסמ תנכות ידי לע pdf יצבקב הייפצ רשפאל
  .רתאב שומיש לכ םרטב ,דבלב ךילע תלטומ ליעלש תונכותה תונקתומ ךבשחמב יכ אדוול תוירחאה .ךלש ןיקת ינורטקלא
 

 
  :בייחתמ התא – שמתשמה תויובייחתה

 
 בייחתמ שמתשמהו ,תואבומ תאבהו יאנותיע חוויד ,הריקס ,תרוקיב ,רקחמו הארוה תוימדקא תורטמל לבגומ רתאב שומישה .7

  .תרחא תירחסמ הרטמ לכל רוסא שומיש וב תושעל אל
 

  .ןיד וא/ו קוח לכ רפהל אלו ישילש דצ לש תויוכז רפהל אלו ןגוה שומיש רתאב תושעל .8
 



 םיאנתל םאתהב אלא ,םינכתה תא םסרפל תוכז הנקמ הניא ןויכראה יפסואמ םינכתב ןייעל תושר תלבק וא/ו רתאב שומישה .9
 השקב יולימ רחאל רמוחה םוסרפל בתכב ןויכראה תושר תא לבקל  בייח רמוח םסרפל שקבמה שמתשמ .קוחב םיעובקה
 .בתכב

 ןייעל שקבמה שמתשמ .רחא יטנוולר ןיד לכו ויתונקתו 1981 א"משתה תויטרפה תנגה קוחל דוגינב רתאב שומיש תושעל אל .10
 לכ השעי אלו איהש הרוצ לכב םסרפי אלש  בייחתמ ,קזנ םורגל היושע ותפישחש ישיא עדימ םג לולכל יושעה ,יללכ רמוחב
 .הז עדימב שומיש

 :ןלהל תוארוהה רחא אלמל בייח ןויכראה ילתוכ ןיב רמוחב ןייעמה לכ .11
  

 .האירקה םלואמ רמוח לכ איצוי אל 11.1.

 .ונויעל רסמנש רמוחה ךותמ המואמ איצוי אל 11.2.

 .קיתב םיכמסמה רדס תא הנשי אל 11.3.

 דימצי אל ,ןהילושב וא םיכמסמב המואמ קחמי וא םושרי אל ,)ערקי אלו ךלכלי אל( רמוחה ףוגב והשלכ קזנ םורגי אל 11.4.
 .תוינמיס רמוחל

 . הירפס/ןויכראב  םיארחאה תויחנהל תייצי 11.5.
 

  :טוטיצה יללכו םימוסרפ תריסמ תבוח .12
 רמג תודובע ללוכ( םוסרפ לכ לש דחא קתוע םולשת אלל ןויכראל איצמהל בייח ןויכראה יפסואמ דחאב שמתשמה לכ 12.1.

 .ןויכראה יפסואמ רמוחל קקזנ ותביתכ ךרוצלש )טרוטקוד תודובעו
 

 טמרופה יפ לע ול קקזנ אוהש רמוחל רוקמכ מ"למה ןויכרא תא וימוסרפב התואנו הרורב הרוצב ןייצל בייח שמתשמ לכ 12.2.
 __________________________:אבה

 
 תריסמ יכ שמתשמל עודי .ןויכראהמ םינכתב ןייעל השקב תשגה תעב רחא םדאל תוזחתהל וא/ו םיבזוכ םיטרפ רוסמל אל .13

 יפ לע ,יאשר אהי רתאה .1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח יפ לע תילילפ הריבע םיווהמ רחא םדאל תוזחתה וא/ו םיבזוכ םיטרפ
 ,םיבזוכ וא םייודב םיטרפ הליכמ וא/ו היודב העצה תויהל תיזחנה םושירל השקב לכ רבדב םיטרפ ריבעהל ,ותעד לוקיש
 ותושרל םידמועה םיעצמאה לכב טוקנל יאשר רתאה אהי ןכ .הז אשונב לופיטה לע יארחאה ףוג לכל וא/ו לארשי תרטשמל
 םרגייש קזנ לכ ןיגב העיבת תשגה תוברל ןיד לכל םאתהב ותוכזמ עורגל ילבמ תאזו ,הז ףיעסב רומאכ תולועפה עצבמ דגנכ
 .הלא תולועפמ האצותכ ול

 
 םושיי וא בשחמ דוק ,בשחמ תנכות לכ ליכמה עדימ ןיעדויב ריבעהל אל .םייקוח יתלב םישעמ עוציבל רתאב שמתשהל אל .14

 ,)Vandals( םילדנאו ,)Worms( םיעלות ,ינאיורט-סוסכ תועודיה תוניוע-תונכות תוברל ,)"סוריו"( בשחמ-ףיגנ םיללוכה
 םוגפל וא קזנ םורגל םילולעה תינכת וא הנכת לש המוד גוס לכ וא ב"ויכו )Malicious Applications( םיקיזמ םימושיי

 .רחא בשחמ לש ותוליעפב
 

 ישמתשמ לכל ישפוח ןפואב תרשפאתמ הניאו ,ב"ויכו המסיס תועצמאב המוסח וילא השיגהש ןכות לכל רודחל תוסנל אל .15
 .טנרטניאה

 
 תידעלבהו האלמה תוירחאה ךילע הלח רתאל םיצבק תאלעה תעב .םיינעגופ וא םייקוח םניאש םיצבק רתאל תולעהל אל .16

 ךרד לכב רושק תויהל וא רתאב רומשל ךילע רסאנ ,דבלב המגודה ןעמלו ראשה ןיב .וז הבוח תרפהמ עבנתש האצות לכל
 ןכות לכ ,רחסמ ינמיסו םירצוי תויוכז תוברל ןתוא רפמ וא םירחא לש תויניינק תויוכז וא תויוכזב עגופה ןכות לכ הז ללכבו

 ,ינדרוט ןכות וא יפוא לעב ןכות לכ ,בוטה ומשב וא ,ותויטרפב עגופה וא ,םדא לע ערה ןושל הווהמה ןכות לכ ,יפארגונרופ
 וא/ו תיחרזא תוירחא וא העיבתל סיסב תווהל לולע וא תילילפ הריבע עוציב דדועמה ןכות לכ ,חור סג וא םייאמ ,ןיוע ,בילעמ
 ,ןימ ,תד ,תוימואל ,הדע ,רוע עבצ ,אצומ ,עזג סיסב לע הלוספ הילפא וא ,תונעזגל דדועמ אוה וא ,וב שיש ןכות לכ ,תילילפ
  .ילכלכ-יתרבח דמעמ וא ,תיטילופ הפקשה ,הנומא ,תישפנ וא תינפוג תוכנ ,הלחמ ,תינימ הייטנ ,קוסיע

 
 םשל עדימ רגאמב ןויכראהמ םינכתב ןויעל השקב תשגה תעב רוסמל תרחבש םיטרפה לכ תא רומשי רתאה יכ ךילע םכסומ .17

  .ךרוצה תדימב ךמע תורשקתה
 

 לכמ קזנ לכ ןיגב 'ג דצ לכ וא/ו ויפתוש וא/ו וידבוע וא/ו ומעטמ ימ וא/ו וילעב וא/ו רתאה תא תוצפל וא/ו תופשל בייחתמ ךנה .18
 לע המרגנש הריבע וא/ו לדחמ וא/ו תונלשר וא/ו הרפה וא/ו רסח וא/ו העיגפמ האצותכ םרגיש סיכ ןורסח וא/ו אוהש גוסו ןימ
 ,ךכל השירד תלבק םע דיימ תרסמ אלש םיטרפמ האצותכ וא/ו תרסמש םיטרפהמ האצותכ וא/ו ונל תרסמש םיטרפה ידי
 .ןיד לכ וא/ו הז םכסה יפ לע ,םמעטמ ימל וא/ו וילעבל וא/ו רתאל המקש תוכז וא/ו הפורת וא/ו דעס לכב עורגל ילבמ תאזו

 
 ומעטמ ימ וא/ו שמתשמה תולועפ ןיגב דספה ול םרגנ וא/ו עגפנש ימ לכ תוצפל וא/ו תופשל וא/ו קזנ לכ ןקתל יאשר רתאה .19

 וא תועיבת ןיגב והשלכ םולשתב ביוחי וא/ו םלשל רחבי רתאהו הדימב .ויקזנ רעזמלו ,רתוי בר קזנ עונמלו תנמ לע ,םדקהב
  .רתאה תשירד םע דיימ םלשל רתאה שרדנש םוכסה תא שמתשמה הפשי וא/ו ריזחי ,ליעל םירכזנה תוערואמ

 
 לוקישל םאתהב ,םיתורישה ןתמ תא קיספהל וא/ו םושירה תא לטבל וא/ו ץבוק וא/ו עדימ וא/ו טרפ לכ ריסהל יאשר רתאה .20

 .שמתשמ וא/ו ןכות וא/ו ץבוק לכ ןויכראה לש םינכתב ןויעל השקב רשאל ברסל וא/ו ידעלבה ותעד



 
 השוע התא ןהבש הנידמה יניד םע ןידה אוה .לארשי תנידמ לש ןיד לכו לארשי תנידמ תוארוה לע רומשל בייחתמ התא .21

 .לארשיל ץוחמ רתאב שומיש
 

 ךוסכס לכב ידעלבה טופישה םוקמו דבלב לארשי תנידמ יניד ולוחי הז םכסה תוארוהו וב שומישה רתאה לע ,יכ םיכסמ ךנה .22
  .דבלב ביבא לת זוחמב ךמסומ טפשמ תיבב היהי רתאה וא/ו שמתשמ לש העיבת וא/ו

 
 יללכ דומעב רזעיהל ןמזומ ךנה .ךיתוריצי םושירו רתאב שומיש ינפל ןויעב םתוא אורקלו הלא םיאנת סיפדהל בייחתמ ךנה .23

  .רתאב הירפסהו ןויכראב תוגהנתה
 

 ספוט אלמי ןויכראה יפסואב ןייעל שקבמה .עדימ תגשה םשלו הארוהל ,רקחמ תורטמל להקה ןויעל םיחותפ ןויכראה יפסוא .24
 בתכמ שקבמהמ שורדל תיאשר ןויכראה תלהנה .דבלב וז הרטמל ול ןתנית תושרהו שומישה תרטמ תא טרפי ובו השקב
 תיאשר ןויכראה תלהנה .ורקחמ תרטמ לעו שמתשמה לע העודי תירוביצ וא תיעדמ תוישיא וא רכומ דסומ םעטמ הצלמה
 תויפסכה ויתויובייחתהב דומעי אל ,תונקתה יפל גהני אלש התעד לוקש יפ לע םדא לכמ ןויכראה יפסואב שומישה תא עונמל
 .ויפסואל וא ושוכרל ,ןויכראל קזנ םורגי וא ,תוערפהל םורגי ,ןויכראה יפלכ
  
  

  תויטרפו תוידוסל תובייחתה
  

 !ונל הבושח ךלש תויטרפה
 

 יפ לע וא יטופיש וצ יפ לע ןכ תושעל ביוחמ אהי םא אלא ,ישילש םרוג לכל םיישיאה ךיטרפ תא רוסמל אלש בייחתמ רתאה .25
  .ןידה תוארוה

 
 ךתמכסה תא תתנ םא קרו ךא םיישילש םידדצ לש תועצה וא/ו תוירחסמ תומוסרפ ךרוצל ךיטרפב שומיש תושעל לכוי רתאה .26

 .ךכל
 

 .רתאב שומישל וא/ו רתאל תורושק ןהש דבלבו ךיטרפל םאתהב ךילא תונפל לכוי רתאה .27
 

  .רתאב םירומשה םיטרפל תרשואמ יתלב וא/ו תיקוח יתלב הסינכ עונמל ידכב ריבס יעצמא לכב טוקנל בייחתמ רתאה .28
 

 ךניא םא .ךיתופדעה תרימש ךרוצל )cookies תמגודכ( ךלש ןפדפדב תומייקה תויגולונכט םיכרדב שומיש תושעל םילוכי ונא .29
 יתורישמ קלחב שמתשהל לכות אלו ןכתיי וז תורשפא תרסה םע םלוא ,ךלש ןפדפדב וז תורשפא ריסהל לכות לכב ןיינועמ
 .רתאה

 
  .רתאב ךלש תוליעפהמ תועבונה תוקיטסיטטסב שומיש תושעל יאשר רתאה .30

 
 תוירחא וא תובח לכ היהת אלו ןיא רתאלו דבלב שמתשמה תוירחאב וניה טרפה תנגה יניד לע רבועה רתאב שומיש לכ .31

    .רתאב שמתשמה שומישל רשקב
  

  םיבייחתמ אל ונא המ לע
 

 וב רומאה לע תוכמתסהו ,רחא וא יעוצקמ ,יטפשמ לופיט וא/ו ץועי לבקל ףילחת הווהמ וניא רתאב יוצמה עדימב שומישה .32
 .עדימה לש הקידב אלבו יעוצקמ תעד לוקיש תלעפה אלל רתאב עדימב שומיש תושעל ןיא .דבלב שמתשמה תוירחאב איה
 

 אוה םיימשרה םימוסרפב רמוחה ,םיימשרה םימוסרפב םסרפתמה רמוח ןיבו רתאב יוצמה עדימה ןיב הריתס שיו הדימב .33
  .ךמתסהל שי וילעו ,עבוקה
 

 תעד לוקיש רתאלו ,)ללשה ירמוח תגוצתב לשמל( דבלב םירשואמ םישמתשמל וקלחב לבגומו וקלחב ישפוח רתאב שומישה .34
   .רוביצל םירוגס םנה ותעד לוקיש יפלש םינכתב שומישל םירתיה ןתמב ידעלב
 

 :םיאבה םימעטהמ תאזו ,התעד לוקשל םאתהב ותושרבש ינויכרא רמוחב ןויעה תא ליבגהל תיאשר  ןויכראה תלהנה .35
 

  .םיוסמ ןמז קרפל ותלבגה לע וא ןויעה תעינמ לע רמוחה רסומ יפלכ הבייחתה ןויכראה תלהנה 35.1.
 

 הנידמב ןוחטיבה ימרוג לש םהיתולועפל וא/ו לארשי תנידמ ןוחטיבל קזנ םורגל הלולע רמוחב לולכה עדימה תפישח 35.2.
 .םמע םירושקה תודסומהו םיפוגה
 

 .טרפה תענצב עוגפל וא םישנא לש םמולשל קזנ םורגל הלולע רומאה רמוחב לולכה עדימה תפישח 35.3.
 

 .ירוקמה ךמסמה רומישל הגאד ךותמ ירוקמ ינויכרא רמוחב שומישה תא עונמל יאשר ןויכראה 35.4.
 



 וא םירחא לש םנויעל העש התואב רסמנ רמוחה :םיאבה םירקמב םג םינכתב ןויעה תא בכעל תיאשר ןויכראה תלהנה 35.5.
 ןועטו עורג אוה יסיפה ובצמש וא רמוחל תינכט השיג ןיא ;רמוחה רסומ לש וא ןויכראה לש תימינפה ותדובעל שורד
 .םוקיש
 

 לע העודי תירוביצ וא תיעדמ תוישיא וא רכומ דסומ םעטמ הצלמה בתכמ שקבמהמ שורדל תיאשר ןויכראה תלהנה 35.6.
 .ורקחמ תרטמ לעו שמתשמה

 
 יפלכ ויתויובייחתהב דומעי אל ,תונקתה יפל גהני אלש םדא לכמ ןויכראה יפסואב שומישה תא עונמל תיאשר ןויכראה תלהנה .36

  .ויפסואל וא ושוכרל ,ןויכראל קזנ םורגי וא ,תוערפהל םורגי ,ןויכראה
 

 וא/ו ףיצר ןפואב לעפי יכ בייחתמ וניא רתאה יכ םכסומו רהבומ תאז םע דחי .ףיצר ןפואב לועפל ידכ םיצמאמ השוע רתאה .37
 אלל וא/ו תוקספה אל וא/ו םרדסכ ונתניש ,תולקת אלל וא/ו תוערפה אלל ונתניי שומישה וא/ו םיתורישהש ,תולקת אלל
 ,הארתה אלל - עדימ קוחמל וא/ו םיתרשהמ קחמיהל וא/ו םיתורישה ןתמ תא קיספהל לוכי רתאה .תויועט אלל וא/ו תולקת
 רתאבש ךלש עדימל וא/ו ךכל רשקב תוירחא לכ היהת אל םמעטמ ימל וא/ו וילעבל וא/ו רתאל .תותימצל וא/ו םעפל םעפמ
 .וילא השיג ןיאש וא/ו קחמנש

 
 לש םינכתב ןויעל השקב תחילש ךילהב האיגשמ האצותכ םייוציפל תרחא הנעט לכ וא קזנ לש הרקמב יארחא וניא רתאה .38

 םיאנתב טרופמל םאתהב ונתוירחא םוחתב הניאש תרחא תועט לכ וא קיודמ וניא ,ןוכנ וניא ,רסח וניהש עדימב וא ןויכראה
 .ולא

 
 תרדגה .רתאב םושירל ולבקתי אל ,רחא ינעגופ רמוח לכ וא תוסג ירבד ,תוצמשה ,היפרגונרופ םיליכמה םינותנ וא/ו תומש .39

  .רתאה לש ידעלבה ותעד לוקשל ןותנ ,רחא ינעגופ רמוח לכ וא תוסג ירבד ליכמ ,ץימשמ ,יפארגונרופ רמוחכ ץבוק
 

 הווהמ ןניא )רתאב םיגצומ וא/ו םימסרפמה ולא תוברל( םיישילש םידדצ לש עדימל וא/ו םינוש םימוסרפל רתאה לש הינפהה .40
 עבונה וא/ו רושקה ףיקע וא/ו רישי קזנ לכל רשקב תוירחא לכ רתאל היהי אלו ןיאו שומיש םהב תושעל דודיע וא הצלמה
 .םהיתואצות וא/ו ולא לכ םע םירושקה םיישילש םידדצ םתואמ

 
 םינכתהמ קלח .טנרטניאב םימסרפתמה םינכתו עדימל השיג םירשפאמ רתאב םילולכה םינושה םירושיקהו םימוסרפה .41

 רובס וא ,םנכותל דגנתמ התאש וא ,ךיכרצ תא םימלוה םניא הלא םינכת יכ אצמתש ןכתיו םיישילש םידדצ ידי לע םסרפתמ
 םיכילומ םהילאש םירתאל יארחא וניא רתאה .םייקוח יתלב וא םיתואנ יתלב ,םיזיגרמ ,םיממוקמ ,םיירסומ יתלב םה יכ
   .ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב רתאב םינושה םירושיקה

 
 םיעיפומה םינכת לע תוכמתסה וא/ו שומישמ האצותכ ךל םרגייש רחא וא יפסכ ,ףיקע וא רישי קזנ לכל יארחא היהי אל רתאה .42

 העיגפ הווהמה קזנ לכ וא/ו ליעל םירומאה םיקזנ ןיגב תוצפל בייח וניא רתאהש םכסומו ,רתאב םיעיפומה םירושיקב וא רתאב
 קזנ וא/ו ןובלע וא/ו רעצ םע רשקב וא/ו רתאה דגנכ וזכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט ןעטהל לכות אלו תושגרב וא/ו האנהב
  .אוהש לכ ינוממ אל קזנ וא/ו ינוממ

 
 ימ וא/ו וילעב וא/ו רתאה יפלכ השירד וא/ו העיבת ,הנעט לכ ךל היהת אל )AS IS( אוהש ומכ שומישל ןתינ רתאב תורישה .43

 ימ וא/ו וילעב וא/ו רתאה .ךיתושירדלו ךיכרצל ותמאתה וא ויתולבגמ ,רתאה יתורישב שומיש ,רתאה ,תורישה ןיגב םמעטמ
 וא/ו קויד רסוח וא/ו המאתה רסוח לכל סחייתהב ,םיישילש םידדצ יפלכ וא/ו ךיפלכ איהש לכ תוירחאב ואשי אל םמעטמ
 רישי ,סיכ ןורסח וא/ו העיבת וא/ו קזנ לכל איהש הרוצ לכב םיארחא ויהי אל ,רתאב םילולכה תועט וא/ו היעטה וא/ו הטמשה
 עיפומה עדימה לע תוכמתסה וא/ו רתאב שומיש וא/ו רתאהמ האצותכ ורוקמ רשא ,םיישילש םידדצ יפלכ וא/ו ךיפלכ ,ףיקע וא
 תכרעמה לע וא לעופ רתאה וילעש תבשחוממה תכרעמה לע וימושיי וא/ו רתאה תולועפ וא/ו רתאב תומוסרפ וא/ו רתאב
 יתרשב וא/ו רתאב םייוצמה םינכתה וא/ו תורישה ןיגב רתאה דגנכ ישילש דצ לש העיבת לכב וא/ו רחא לש תבשחוממה
  .רתאה

 
 הצלמה םושמ םהב ןיא ,ןכש :רתאב םימייקה )Link( םירושיקה וא/ו תוצלמה וא/ו םימוסרפה וא/ו םינכתה לכ ןיינעל ןידה אוה .44

 םירתאב םימייקה םיתורישה וא/ו ביט וא/ו ןכותל רשאב רומאכ תוירחא לכב אשי אל רתאהו ,איהש לכ תוירחא תלטה וא/ו
 .הלא םירתאב םייקה עדימ לכב תוכז וא/ו הטילש לכ רתאל ןיא יכ רהבומ .הלא םיישילש םידדצבו

 
 וא/ו העיבת לכ לע ךכל השירד תלבק םע דיימ ,םמעטמ ימ וא/ו רתאה ילעב וא/ו רתאה תא תופשל בייחתמו ריהצמ ךניה .45

 תורישה וא/ו םיצבקה םע הרושקה ישילש דצמ תוכז תרפה וא/ו תונלשר וא/ו קזנל העיבת לכ ןיגב הל ומרגייש סיכ ןורסח
 .רתאל תרבעהש םיטרפה וא/ו ןכותה וא/ו

 
 ,ערה ןושל ,תויטרפה תנגה קר אלו תוברל ךכל רשקב קוח לכ רפהל אלש בייחתמ ךניה ,רתאל תובוגת הלעת ובש םוקמ לכב .46

 ,ליפשת אל הלעתש הבוגת לכ יכ בייחתמ התא .רחא יטנוולר ןיד לכו םיזוחה יניד ,םיבשחמה יניד ,תוידוס םיקינעמה םיקוח
 .הפיקע וא/ו הרישי הרוצב ,עגפת וא הזבת

 
 התרסה תא לוקשנש תנמ לע תוהש אללו רתלאל רישי רשק ונמע רוציל לכות ,םלוה וניא רתאב םינכתהמ ימ יכ שח התא םא .47

 םא םלוא ,)רומאכ הנעט לכ לע רזוח יתלב ןפואב רתוומ התאו רתאה יפלכ הנעט לכ ךל היהת אל התרסה םעו( רתאהמ
 ןכות ריסהל תלוכי וא/ו הטילש לכ רתאל היהת אלו ןיא יכ ךל עודי ךרד לכב םיישילש םידדצ לש םירתאב םג םסרופ ןכותה
 .ךכ ךרוצל םיישילש םידדצ לש םירתא םתואל תונפל ךילעו ,הז



 
 וא/ו תונשל וא/ו תולעהל וא/ו יוניש לכ עצבל וא/ו עדימ ריסהל וא/ו ותונשל וא/ו והנבמ תא וא/ו רתאה תא תונשל יאשר רתאה .48

 לכ ךל היהת אל .שארמ הארתה אללו ,תותימצל וא/ו תעל תעמ ,תילעהש עדימ לכ ריסהל וא/ו תובוגת וא/ו םינכת ריסהל
 .ךכל רשקב הנעט

 
 ומרגייש םיפיקע וא/ו םירישי םיקזנ םע רושקה לכב תובח וא/ו תוירחא םמעטמ ימל וא/ו וילעבל וא/ו רתאל היהת אלו ןיא .49

 וא/ו רתאב שומישהמ האצותכ וא/ו רתאה לע תוכמתסה בקע וא/ו םיתורישהמ האצותכ וא/ו םיתורישה בקע שמתשמל
 גוס לכ וא/ו שוכר וא/ו שפנ וא/ו ףוג תועיגפ חכונ תוברל ,איהש לכ הצלמה וא/ו קיודמ אל עדימ וא/ו תינכט הלקת בקע
 שומישהמ האצותכ ,ףיקע וא/ו רישי ,ול םרגייש קזנ לכ לע תידעלב יארחא שמתשמה .תידיתע וא/ו תינמז ,העיגפ לש
 ,רזוח יתלב ןפואב ,םמעטמ ימ תא וא/ו וילעב תא וא/ו רתאה תא רטופ אוהו ולא םיתוריש לע תוכמתסהמ וא/ו רתאב
 .םהיתואצות בקע וא/ו ךכ בקע הנעט וא/ו ףיקע וא/ו רישי קזנ לכ לע

 
 םהיתואצות וא/ו רתאב םישילש םידדצ םע ךלש תורשקתה לכל םיארחא ויהי אל םמעטמ ימ וא/ו וילעב וא/ו רתאה .50

 וא/ו םכסה תורפה וא/ו הקסע לוטיב וא/ו םייפסכ םירזחה וא/ו תויפסכ תושירד וא/ו תורשקתהה יאנת :קר אלו תוברל
 םינכתבו עדימב רושקה ןיינע לכ וא/ו עדימב םימגפ וא/ו תויעטה וא/ו תויועט וא/ו עדימה תלבק וא/ו םיגצמ וא/ו ריחמת
 ימ תא וא/ו וילעב תא וא/ו רתאה תא רטופ התא .תידעלבה ךתוירחאב הלא לכש ךותמ ,רתאב ןתינה תורישב וא/ו

 השירד םע דיימ רתאה תא הפשת התא .ךכל רשקב השירד וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכמ ,רזוח יתלב ןפואב ,םמעטמ
 .הז ןונקתב וא/ו הז ףיעסב ךתוירחאל רשקב רתאל הנפותש העיבת לכ ןידב ךכל תינושאר

 
 :םישלוג ידי לע ןויכראל םינכת תחילש

 
 ,הרבעהל ןתינה ,ידעלב ,םניח שומיש ןוישיר ולא םינכתל רשקב רתאל קינעמ התא םינכת םוסרפב וא/ו םינכת חולשמב .51

 תושעל וא/ו םסרפל וא/ו קוושל וא/ו רומשל וא/ו )ךרד לכבו הידמ לכב( קיתעהל וא/ו לפכשל וא/ו גיצהל ןמזב לבגומ וניאש
 היהת אלו ,יאכז היהתש ילבמ רתאה לש ידעלבה ותעד לוקיש יפל שומיש לכ םהב תושעל וא/ו רוביצ יסחי לש שומיש םהב
  .ולא םינכת ןיגב םולשת לכל ,דיתעב םג יאכז
 

 םינכתהו ןכתיש ןוויכמ .רתאהו ןויכראה ישמתשמ רתיב וא/ו הנידמה יקוחב עוגפל ילבמ תאז ךא יוטיבה שפוחב םינימאמ ונא .52
 םאה ידעלבה תעדה לוקיש רתאל ןכלו םיישילש םידדצ לע ועיפשי םה דציכ תעדל ןיא ,לכ יניעל םיפושח ויהי ןויכראל חלשתש
 .ךכל רשקב הנעט לכ לע רזוח יתלב ןפואב רתוומ התאו תחלשש ןכות לכ ריסהל וא/ו אל וא ןויכראה יפסואל ןכות לכ תולעהל
  .רתאהו ןויכראל תחלשש םינכתה לכ םע רשקב וילא הנפויש העיבת לכב רתאה תא תופשל בייחתמ התא

 
 ץועיי וא/ו ילכלכ ץועיי וא/ו יאופר ץועיי וא/ו ישיא ץועיי תוברל אוהש לכ ץועיי םיווהמ םניא רתאב םינכתה יכ ךביל תמושת .53

 רתאב םימוסרפה לע וא/ו רתאה לע תוכמתסהה וא/ו שומישו ,רחא לופיט וא/ו יעוצקמ ץועיי וא/ו יטפשמ לופיט וא/ו יטפשמ
 וא/ו הלועפ לכל יארחא היהי אל רתאהו ,יטנוולר עוצקמ לעב ידי לע יעוצקמ ץועיי םיפילחמ םניאו דבלב ךתוירחאב הניה
 רתאב םוסרפ וא/ו עדימ לכ תואצמהב ןיא .ךכ םע רשקב ףיקע וא/ו רישי קזנ לכלו םהיתואצותלו ולא םינכת לע תוכמתסה
  .םידיחיה םיעבוקה םה - הלא םימוסרפש ךותמ ,םיימשרה םימוסרפב עיפומש יפכ חסונב ןויעל ףילחת תווהל ידכ

 
 .ןיד לכ תוארוה וא/ו ישילש דצ לש תוכז לכ רפי אלו ןתינש לככ קייודמ היהי רתאלו ןויכראל חלשתש ןכות לכש בייחתמ התא .54

 
 תועדוהה ,םינכתה )א( :םיאבה םיאנתה ,ףסונב ,ולוחי ,רתאב שומיש וא/ו םינכתב שומיש וא/ו םינכת תאלעה תאלעהל רשקב .55

 תוכמתסה וא/ו שומיש לכל יארחא אל רתאה )ב( רתאלו ןויכראל םתוא חלשש ימ לש תידעלבה תוירחאב םניה םימוסרפהו
 םהיתואצות םע וא/ו םהילע תוכמתסה םע וא/ו םינכתה םע רשקב ףיקע וא/ו רישי קזנ לכל יארחא אל רתאה )ג( םינכתה לע
 ומסרופי םינכתה )ה( םוסרפב ןודז וא/ו םוסרפב תונלשר וא/ו הטמשה וא/ו םוסרפב קויד וא/ו םוסרפ לכל יארחא אל רתאה )ד(
 לבקתמש עדימה לע ךמתסהל ןיא )ו( טנרטניאה תשרמ םריסהל תלוכיה רתאל היהתש ילבמ ,טנרטניאה תשרבו רתאב
 לוקיש יפל םינכת ריסהל לוכי רתאה )ז( תיטנתואו הנוכנ םישמתשמה רתי לש תגצומש תוהזה יכ חינהל ןיאו םינכתה יבתוכמ
 לוקיש יפל שומיש לכ םינכתב תושעל לכוי רתאה )ח( ךכל רשקב הנעט לכ לע רזוח יתלב ןפואב רתוומ התאו ידעלבה ותעד
 עוגפל םייושע וא/ו ישילש דצ וא/ו רתאב םיעגופ וא/ו קוח םירפמש םינכת תולעהל אלש בייחתמ התא )ט( ידעלבה ותעד
 וא/ו ריבעהל וא/ו דירוהל אלש בייחתמ התא )אי( רתאב ירחסמ שומיש תושעל אלש בייחתמ התא )י( ישילש דצב וא/ו רתאב
 תוריבע וא/ו האנוה יכרוצל רתאב שמתשהל אל )בי( הקזחאל וא/ו היפצל וא/ו שומישל םירוסאש םיצבקב וא/ו םינכתב תופצל
 .םייוסח וא/ו םיניטק םע רשק רוציל אל )גי( ןהש לכ

 
 ךיתוליעפ וא/ו םישומישה םע רושקה טרפ לכו )ונל םיעודיש לככ( םיישיאה ךיטרפ תא ףושחנש רזוח יתלב ןפואב םיכסמ התא .56

 וא/ו יטופיש וצ תלבק וא/ו תילילפ הריבע עוציב וא/ו הז ןונקת תרפה לש הרקמ לכב ,ונל שיש לככ ,)IP תבותכ תוברל( רתאב
 ופוג וא/ו ושוכר ,םדא ייח לע הנגהל וא/ו רתאה לש םיסרטניאה לע הנגה וא/ו הרימש ךרוצל שרדנ וא/ו הז ןינעב ןידה תוארוה
 .ודובכ וא/ו

 
 .רתאב םילהנמ ידי לע וא/ו רתאה ידי לע תעל תעמ ואבויש יפכ ,םיפסונה םילהנה לע רומשל בייחתמ התא .57

 
 
  םירצוי תויוכזו ינחור ןיינק
 



 םחתמה םש ,רתאה םש הז ללכבו תורומש תויוכזה אולמ .ימואל-ןיבהו ילארשיה ינחורה ןיינקה יניד לכל םאתהב ןגומ רתאה .58

)Domain(, רחסמה ינמיס ,םירצויה תויוכז )זכרמ"ו "ןיעידומה תשרומל זכרמה" תומשהו   לילמסה קר אלו תוברל 
 ,רתאב םימסרפתמה םינכתה ,"םינכתה" ,רתאה בוציע ,)םהיתורזגנו   "תימע ריאמ ףולא םש לע רורטלו ןיעידומל עדימה
 םניה רתאב לולכה רחא עדימ לכו רתאבש עדימה ןוגראו רודיס ,םימסרופמה םיטירפה ,עמשהו הקיפרגה יצבק ,בשחמה דוק
 .רתאה שוכר
 

  .םהיתויוכזל ףופכו דבלב םימסרפמל םיכייש רתאב םימסרפתמה םירצומהו םיתורישה לש ינחורה ןיינקהו ןיינקה אולמ .59
 

 םירצוי וא/ו ומעטמ ימ וא/ו רתאה ידי לע וב םימסרופמה םינכתב ,רתאה בוציעב ,רתאב ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז אולמ .60
 תודוסו םיטנטפ ,רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכז קוח ידי לע םינגומו תויוכזה לעב לש וא דבלב רתאה לש ןה רתאב םימסרפמ וא/ו

 אלש טרפבו ןפוא וא הרוצ םושב ולא תויוכז רפהל אלש ךיילע םכסומ .םלועבו ץראב םירחא םיקוחו ןיינק תויוכז וא םיירחסמ
 ןכותה תא ךורעל וא םיאתהל ,ריכשהל ,תופצל ,רוכמל ,ףושחל ,תונשל ,ישילש דצל רוסמל וא יבמופב גיצהל ,ץיפהל ,קיתעהל
 וא/ו תומייק ,ךרד לכבו הידמ לכב ,םינותנה ירגאממ וא רתאה ןמ תורחא תורזגנ תודובע רוציל וא םגרתל אל ,ונממ קלח וא
 ןבומ .םירצויה תויוכז לש הרפה הווהמ הזכש שומיש לכ .רתאהו תויוכזה ילעב תאמ שארמו בתכב תושרב אלא ,תוידיתע
    .והשלכ גוס לכמ רתאה לע תולעב וא תוכז לכ ךל תינקומ אל םיתורישב וא רתאב שומישה םצעבש ךיילע םכסומו

 
 ,תולוכי ,עדי ,תוטיש ,םהירצותב וא/ו רתאה יתורישב םירצויה תויוכזב וא/ו םינכתב קר אלו תוברל ינחורה ןיינקה אולמ .61

  .ישילש דצ לכל םריבעהל ןתינ אלו דבלב רתאה לשו רתאה לש םניה ,םיירחסמ םינמיסו םיטנטפ ,םימגדמ
 

   .ירחסמ שומישל אלו ,ןיד לכלו הלא שומיש יאנתל ףופכב ,ןגוה ישיא שומישל תוכזה הרומש רתאבו ןויכראב שמתשמל .62
 

 תושעל שמתשמל רוסא .ןגומה רמוחה חקלנ ונממ רוקמה תא ןייצל שמתשמה בייחתמ ןגומ רמוחב ןגוה שומיש ותושעב .63
   .ןגומה רמוחל סחיב ךרע תתחפה םושמ הב שיש הלועפ לכ וא ,המיגפ ,ףוליס לכ ןגומה רמוחב
 

 1981 א"משתה תויטרפה תנגה קוח לעו ןגוה שומיש יללכ הז ללכבו םירצוי תויוכז יניד לע רבועה רתאבו ןויכראב שומיש לכ .64
 רשקב תוירחא וא תובח לכ היהת אלו ןיא רתאלו ןויכראלו דבלב שמתשמה תוירחאב וניה ,רחא יטנוולר ןיד לכו ויתונקתו
    .שמתשמה שומישל
 

 תונוש
 

 תוכז לכ וא הז ויתויוכז תא קינעהל וא/ו דבעשל וא/ו ןכשמל וא/ו תוחמהל וא/ו בסהל וא/ו ריבעהל יאשר רתאהו ןויכראה .65
 .ישילש דצ לכל ויתויובייחתהמ תובייחתה לכ וא/ו ויתויובייחתה תא וא/ו ויתויוכזמ

 
 תועש 24 ךות התדועתל ןידכ הרסמנ וליאכ בשחית רתאב המושרה תבותכל ינורטקלא ראודב שמתשמל חלשתש העדוה לכ .66

  .העדוהה תחילש דעומ רחאל
 

 ידבועל תויולג ןה ,תויוסח ןניא הנעגתש ינורטקלאה ראודה תועדוה .רתאל ינורטקלא ראוד חולשמל תורשפא תמייק רתאב .67
 .ןהב לופיט ךרוצל םיישילש םידדצל םג עיגהל תויושעו רתאה

 
 .____________ :ןופלטל וא ________________ :ליימל וא רתאב רשקה תריצי תועצמאב ונילא תונפל ןתינ .68

 
 !רתאבו ןויכראב הנהמ שומיש תכרבב .69

   


