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  תלבגומ תוירחא
,תויובייחתה וא תוירחא קפסמ וניא eSight דיגאת ,תאז תלבגומ תוירחאב שרופמב ןיוצמה טעמל
 eSight דיגאת .תמיוסמ הרטמל שומישל המאתה וא תוריחסל תוירחא לכ תוברל ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 היושעה תוירחא .תאז תלבגומ תוירחא תרגסמב תניוצמ הניאש תובייחתה וא תוירחא לכל תשחכתמ
 .תאז תלבגומ תוירחאב טרופמש יפכ תוירחאה תפוקת ךשמל תלבגומ קוחה תרגסמב תלטומ תויהל

 היקוושמ וא היפתושו ,eSight דיגאת ידי לע םירכמנש eSight יפקשמ לע הלח תאז תלבגומ תוירחא
 יביכר לכ תא הסכמ תאז תלבגומ תוירחא .תאז תלבגומ תוירחאב )"הרבחה" דחיב ןלהל( םלועה יבחרב
 ךיראתמ םינש שולש לש הפוקת ךשמל השיכרה תעב eSight יפקשמ םע םיקפוסמה הרמוחה
 לכב הלח תאז תלבגומ תוירחא .הדיחיב תולולכה םשרמ יפל הייאר תושדע לכ איצוהל ,הקפסאה
 .תוירחא תוריש העיצמ eSight ןהבש תונידמה

 רובע eSight ןיבל ךניב םלשה תוירחאה םכסה תא םיללוכ תאז תלבגומ תוירחאב תוינתההו םיאנתה
 וא ןירשימב ,םיפסונ םיגוציי וא םימכסה ,תונוברע ,תוירחא לכ הפילחמו ,תשכרש eSight יפקשמ
 .ךתשיכרל עגונב דצ לכ ידי לע ושענש ,ןיפיקעב

eSight יפקשמש ךכ לע תיארחא eSight מ ושכרנ-eSight תרגסמב עוציבה ןפואב וא רמוחב םגפ אלל 
 ךיראתב הליחתמ תלבגומה תוירחאה תפוקת .תלבגומה תוירחאה תפוקת ךשמב תואנ שומיש
 תפוקתב תוירחא תוריש תלבקל יאנתכ ךיראת םע השיכר תחכוה גיצהל שרדיתו ןכתיי .הקפסאה
 eSight יפקשמ תא שכורה רחא םדאל הרבעהל תנתינ הניא תאז תלבגומ תוירחא .תלבגומה תוירחאה
 .ןכמ רחאל ירוקמה םילעבהמ

 eSight. eSight יפקשמ לש תולוקת תודיחי ןקתת וא ףילחת eSight ,תלבגומה תוירחאה תפוקת ךשמב
 ורבעש םירצומש תיארחא eSight .ופלחוהש םיביכרה יקלח תא רומשל תוכזה תא המצעל תרמוש
 אלו תירוקמה תוירחאה תפוקת תיראשל עוציבה ןפואבו רמוחב םימוגפ םניא תוירחא תרגסמב ןוקית
 וא םיהז םייפקשמב םתומלשב eSight יפקשמ תא ףילחהל תוכזה תא תרמוש eSight .הל רבעמ
 eSight יפקשמ תשיכר םוכס תא ךל ריזחהל תוכזה תא המצעל תרמוש eSight .רתוי הבוט הסרגב
 .תולוקת וא תומוגפ eSight יפקשמ תודיחי רובע דעסה ףקיה והז .הפלחה וא ןוקית םוקמב ואולמב

eSight תוכרעמב וא םירחא םיבשחמב ונסחואש תוינכות וא םינותנ ןדבוא וא קזנל תיארחא הניא 
 ביכר לכ וא eSight יפקשמ לש הדיחי לכ .eSight יפקשמ םירבוחמ םהילאש תורחא תוינורטקלא
 ןיקת אל שומיש ,הנואתמ האצותכ ומגפנ וא ועגפנ ,וקוזינש ,השיכרה תעב eSight יפקשמ םע קפוסש
 .תאז תלבגומ תוירחא תרגסמב םיסוכמ םניא ,ךמסומ וניאש םדא ידי לע יוניש וא ןוקית וא
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 תלבגומ תובח
 ישילש םדא יפלכ וא ךיפלכ תובחב ואשיי הלש םינכוסה וא םידבועה ,םילהנמה וא eSight ןפוא םושב
 וא שומישהמ םיעבונה םיישנוע וא םידחוימ ,םיירקמ ,המגודל ,םייתאצות ,םיפיקע םיקזנל והשלכ
 ,הזוח לע םיססובמ הלא םייוציפ וא םיקזנ םא הנשמ הז ןיאו ,eSight ןקתהב ךלש יוגשה שומישהמ
 םיקזנ שארמ תופצל תלוכיל רשק אלל ,תרחא תיטפשמ הירואת תועצמאב וא ןיד ,תוכז ,תונלשר ,הלווע
 רשק אללו ,איהש הליע לכ ןיגב ךיפלכ eSight לש תובחה ,ךכל דוגינב ןאכ רומאה תורמל .הלאכש
 הכומנה ,הפלחהה וא ןוקיתה תולעל וא ,ןקתהה לש השיכרה ריחמל דימת לבגות ,ךילהה תרוצל
 .ןהיניבמ

 תוירחאה תוריש תלעפה
 דועיתב ןייע ,םיטרפל .ירוזאה תוחוקלה תוריש גיצנ םע רשק רוצ ,eSight יפקשמ רובע תוריש שורד םא
 תורישה תורשפא לע טילחהלו היעבה תא ןחבאל ךל עייסל חמשי תינכט הכימת גיצנ .שמתשמל
 .ךרוצה יפל ,השורדה

 ,תוירחאה תרגסמב תורישל קקדזתו eSight יפקשמל תוריש עגרכ ןתינ אל הבש הנידמל רובעת םא
 .ךנובשח לעו ךתוירחא לע ויהי םינקותמה םייפקשמה תרזחהו eSight-ל םייפקשמה חולשמ

 רותיו בתכ
eSight שומישה בקע הייארה הדשב וא הייארה תודחב רופיש לש תמיוסמ המרל תבייחתמ הניא 

 תיפיצפס תוליעפל eSight ינקתה לש תורישכה יבגל תבייחתמ הניא eSight ,ףסונב .הלש םינקתהב
  .הלש םינקתהב םישמתשמל םימרגנה קזנ וא העיצפ םושל תיארחא הניא eSight .יהשלכ

תעבוקש וז  איה  תילגנאה  הסרגה  תילגנאה , הסרגה  םע  שגנתמ  תוירחאה  בתכ  לש  םוגרתהש  הרקמ   .ב


