
 

 

 
 

 עצבמ ןונקת
 ״Mac תשיכרב הנתמב הכרדה״

 
 יללכ .1

 
 תוחוקלל iExpert תכרדה ןתנית ובש עצבמ תמייקמ ,)"הרבחה" :ןלהל( מ"עב רוטס לטיגיד-ייא תרבח
 טעמלו הרבחה לש תנווקמה תונחב טעמל ,הרבחה תויונחב Apple תרבח לש Mac גוסמ בשחמ םישכורה
   .)"עצבמה" :ןלהל( הז ןונקתב טרופמכ לכהו )"שכורה" :ןלהל( הרבחה לש ינופלטה תורישה דקומב
 

  תונשרפ .2
 

 םהשלכ םירחא םימוסרפ ןיבל הז ןונקת תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .2.1
  .הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,עצבמה רבדב איהש הידמ לכב

 
 .םיבר וא/ו הבקנ ןושלב הינפ םג ללוכו דבלב תוחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה הז ןונקתב .2.2

 
 .ןונקתה תונשרפ יכרוצל ושמשי אל םהו דבלב תוחונ םשל הניה םיפיעסה תורתוכו םיפיעסל הקולחה .2.3

 
 עצבמה תפוקת .3

 
 תפוקת" :ןלהל( )ללוכ( 2019 ,ראורבפב 15 ךיראתב םייתסיו 2019 ,ראוניב 15  ךיראתב לחי עצבמה .3.1

 ,ומידקהל ,עצבמה תפוקת םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .)"עצבמה
 עמשית אלו ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הז ןיינעל הריבס הל האריתש הביס לכמ ולטבל וא וכיראהל
 .הז ןיינעל רשקב המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לבקתת וא/ו

 
 ןיגב תוברל ,עצבמה תפוקת לש המויס רחאל עצבמל הרושקה תוליעפ לכל תיארחא היהת אל הרבחה .3.2

   .םינוש םימוסרפב עצבמל תוינפה וא/ו תומוסרפ תעפוה
 

 וב תופתתשהה יאנתו עצבמה יללכ .4
 

 תויונחמ תחאב םימגדה לכמ Apple תרבח לש Mac גוסמ בשחמ תשיכרב תינתומ עצבמב תופתתשה .4.1
 ךלהמב ,הרבחה לש ינופלטה תורישה דקומב טעמלו הרבחה לש תנווקמה תונחב טעמל ,הרבחה
  .)"בשחמה"( עצבמה תפוקת
 

  .ותריחבל )1( תחא הכרדה עצבמה תרגסמב לבקל יאכז שכור לכ .4.2
 

  6 :אוה ןולוחב תונחב םיבשחמה לש ירעזמה רפסמה .4.3
 יפל עצבמב םיפתתשמה םיבשחמה תא תונשל וא/ו עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .4.4

 .תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש
 

 התלבקל םיללכהו הבטהה .5
 

 :)"הבטהה" :ןלהל( ןלהלדכ איה עצבמה תרגסמב הבטהה .5.1
 

 ךותמ ותריחבל תחא iExpert תכרדהב שכורה תא הכזת בשחמ לש הרבחה תויונחב השיכר .א
 :)"הכרדהה"( תואבה תויורשפאה

 וא ;Mac לע םינושאר םידעצ תכרדה )1(
  וא ;Apple לש Ecosystem תכרדה )2(
  וא ;iMovie תכרדה )3(



 

 

   .Keynote תכרדה )4(
 
 

 שכורה רחב םא ,'גודל( רחבש הז לע ףסונ הכרדה גוס רוחבל יאכז היהי אל שכור ,קפס רסה ןעמל .ב
 .)iMovie תכרדהל םג יאכז היהי אל ,Mac לע םינושאר םידעצ תכרדהב

 

 ,א״ת הנורש ,ףוגניזיד ,ביבא תמר :םיאבה םיפינסב דבלב הרבחה תויונחב םייקתת הכרדהה .ג
 .הינתנ גלופ ,ס״פכ G זכרמ ,הפיח ןוינק דנרג ,א״ת ילאירזע

 
 

 .םיפתתשמ 4 :הכרדה לכב יברימ םיפתתשמ רפסמ .ד
 

 .תוקד 60 דע  :הכרדהה ךשמ .ה
 

 ךילה דמעמב עצבתי ,הרבחה ידי לע ועצויש םידעומל םאתהב ,הכרדהל שכורה םושיר יכ רהבוי .ו
 תארקהל ףופכב ,הרבחה לש ףינסב וא ינופלטה דקומה תועצמאב רתוי רחואמ דעומב וא השיכרה
 תוכרדהה .דבלב עצבמה תפוקת ךלהמב רשפאתי םושירה .ןיינעה יפל ,התגצה וא תינובשחה יטרפ
 השעיי הכרדה דעומ לוטיב/יוניש[ .2019 ,ראורבפב 15 םויל דע ומייקתי םשריהל ןתינ ןהילא
 24 דע 9005355-03 'סמ ןופלטב הרבחה לש תוחוקלה תוריש דקומ לא שכורה תיינפ תועצמאב
 .]ורשא אנא :הרעה[ דבלב וז ךרדבו ,הכרדהל עבקנש דעומה ינפל תועש

 
 םירמוח תאלעה ,שכורה בשחמב תונכות תנקתה לולכת אלו ,דבלב םירבסה לולכת הכרדהה .ז

 ןכותל תיארחא הניא הרבחה ,ןידה תוארוהל ףופכב .בשחמה לע יוצמה רמוח יוביג וא בשחמל
  .בשחמה יבג לע יוצמה

 
 ףסכב אל ,הרמהל וא הפלחהל ,יונישל ,הריכמל ,דובעשל ,הבסהל ןתינ וניאו ישיא וניה הבטהה לוצינ .5.2

 .רחא רצומ וא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב אלו
 

  .הז ןונקת תוארוהל ףופכב ונה הבטהה לוצינ .5.3
 

  .תובטה וא/ו םיעצבמ לפכ ןיא ליעל הז ףיעסב טרופמה טעמל .5.4
 
 

 יללכ .6
 
 

 תויוכז תא הצממ ןונקתה .ןיינעו רבד לכל הזוח וניהו עצבמב תופתתשהה יאנת תא רידסמ הז ןונקת .6.1
 .וב רומאה לכל האלמ המכסה הווהמ עצבמב תופתתשהה םצעו םידדצה תובוחו

 
 םיכסמ אוה יכו עצבמה ןונקת תוארוה תא ארק יכ ריהצמו רשאמ שכורה ,עצבמב ותופתתשה םצעב .6.2

 .ןהל
 

 וא לטב ,יקוח יתלב וניה םיוסמ ףיעס יכ עבקיי םא םגו ,ומצע ינפב דמוע הז ןונקת יפיעסמ ףיעס לכ .6.3
 .ןונקתה יפיעס ראש לע רבדה עיפשי אל ,ףיכא אל
 

 .הז ןונקת תוארוה הנרבגת ,םינוש םימוסרפ ןיבל  הז ןונקת ןיב המאתה יא וא הריתס לש הרקמ לכב .6.4
 

 תוארוהו ,הבטהה ידעומ תוברל ,הז ןונקת תוארוה תונשל ,תע לכב ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר הרבחה .6.5
  .ןונקתה םוסרפ דעוממ לחה םישכורה תא הנבייחת ןכדועמה ןונקתה
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