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 פרקליטות המדינהב באמצעות מחלקת הסייבר 

 6492401, אביב-תל 1הנרייטה סולד רח'  

 02-6468009פקס:  ,03-6949380טלפון: 

 

 -נ  ג  ד      - 

 

 .totobet777.comwww אינטרנט אתרמפעילי  ) 1 :המשיבות

  support@totobet777.comבאמצעות כתובת דוא"ל: 

 

רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט (מעל  ברות בעלותח )2

 כמפורט בנספח א' לבקשה, מנויים) 20,000

 

, כמפורט לאינטרנט גישה מיוחד למתן שירותירישיון  ותבעל חברות ) 3

 בנספח ב' לבקשה

 

טלפון נייד בשיטה  רישיון כללי למתן שירותי רדיוחברות בעלות  ) 4

 , כמפורט בנספח ג' לבקשההתאית (רט"ן) 

 

כמפורט חברות בעלות רישיון כללי אחוד המספקות גישה לאינטרנט,  )5

 בנספח ד' לבקשה

 

 

 לת גישה לאתר אינטרנטצו הגבבקשה לחתימה על 

, בה הורה על הוצאת צו הגבלת גישה 04/10/2018המשפט הנכבד מיום -בהתאם להחלטתו של בית

 הצוהמשפט הנכבד לחתום על -ביתבזאת , מתבקש www.totobet777.com לאתר האינטרנט

   לבקשה זו. ףהמצור

 

 עו"ד איתי גוהר                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                 בפרקליטות המדינה מחלקת הסייבר                                                                                   
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  לאתר אינטרנט  הגבלת גישה צו

 

) לחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר 1(א)(2סעיף מתוקף סמכותי לפי 

 , הריני מורה כדלקמן: 2017-אינטרנט, התשע"ז

 

להגביל את הגישה של כל מצוות ', ד-בנספחים א'להלן , המפורטות ספקיות הגישה לאינטרנט )1

אל אתר האינטרנט  ,DNSובאמצעות חסימה מסוג  ,, ללא הגבלת זמןןהמשתמשים בשירותיה

www.totobet777.com .ששוכנעתי כי הגבלת הגישה לאתר האינטרנט חיונית לאחר  ,זאת

, באמצעות 1977-התשל"ז לחוק העונשין, (א)ג205סעיף למניעת המשך ביצוע עבירה על 

 פעילות האתר. 
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המשתמשים ', תצגנה בפני כל ד-בנספחים א'להלן המפורטות , ספקיות הגישה לאינטרנט )2

דבר את  ,www.totobet777.com לאתר האינטרנטהניסיון לגשת , בעת בשירותיהן

 '. הבנספח בהתאם לנוסח המצורף ההגבלה 

 

 

 

 

 , שופטציון קפאח       

                 

  04/10/2018 היום, 

 טתשע" תשרי ה"כ 


