
 

 

 

 עצבמ ןונקת
iPad תירבע" תייצקילפא ףותישב"  

 
 יללכ .1

 רישכמ םישכורה תוחוקלל ןתניי ובש עצבמ תמייקמ ,)"הרבחה" :ןלהל( מ"עב רוטס לטיגיד-ייא תרבח
 לש ינופלטה תורישה דקומב טעמלו הרבחה לש תנווקמה תונחב טעמל ,הרבחה תויונחב דפייא גוסמ
 םירפס רחבמ ךותמ ,ושכרש רישכמל הנתמב םיילטיגיד םירפס 8 תדרוהל דוק ,)"שכורה" :ןלהל( הרבחה
 הז ןונקתב טרופמכ לכהו , )"היצקילפאה" :ןלהל( "תירבע" תייצקילפאב שומימל ,רדגומ םיילטיגיד
  .)"עצבמה" :ןלהל(
 

  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

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

 .ןונקתה
 

 עצבמה תפוקת .3
 

 תפוקת" :ןלהל( )ללוכ( 2019 ,ץרמב 10 ךיראתב םייתסיו 2019 ,ראורבפב 10 ךיראתב לחי עצבמה .3.1
 ,ומידקהל ,עצבמה תפוקת םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .)"עצבמה
 אלו ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הז ןיינעל הריבס הל האריתש הביס לכמ ולטבל וא וכיראהל
 ןיינעל רשקב המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לבקתת וא/ו עמשית
 .הז
 

 תוברל ,עצבמה תפוקת לש המויס רחאל עצבמל הרושקה תוליעפ לכל תיארחא היהת אל הרבחה .3.2
  .םינוש םימוסרפב עצבמל תוינפה וא/ו תומוסרפ תעפוה ןיגב

 
 וב תופתתשהה יאנתו עצבמה יללכ .4

 
 וא )"iPad 9.7’, iPad mini 4 )"iPad םימגדהמ iPad רצומה תשיכרב תינתומ עצבמב תופתתשה .4.1

 לש )"iPad Pro 12.9' )"iPad Pro-ו 'iPod Pro 10.5', iPad Pro 11 םימגדהמ iPad Proרצומה
 לש ינופלטה תורישה דקומב טעמלו תנווקמה תונחה טעמל( הרבחה תויונחמ תחאב Apple תרבח
  .)"עצבמב םיפתתשמה םירצומה"( עצבמה תפוקת ךלהמב )הרבחה
 

  .)ןלהל טרופמכ( דבלב תחא הבטהב שכורה תא הכזת עצבמב ףתתשמה רצומ לש השיכר לכ .4.2
 

  .5 אוה ןולוחב תונחב עצבמב םיפתתשמה םירצומה לש ירעזמה רפסמה .4.3
 

 םיפתתשמה םימגדהו םירצומה תא תונשל וא/ו עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .4.4
 .תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש יפל עצבמב

 
 התלבקל םיללכהו הבטהה .5

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

 



 

 

 תימעפ דחו תידוחיי הבטהב שכורה תא הכזת iPad Pro רצומה לש הרבחה תויונחב השיכר .א
 םיילטיגיד םירפס 8 דע לש םולשת אלל הדרוה רשפאמ רשא עצבמ דוק  תלבק תללוכה
 .עצבמב ףתתשמה רצומל ,היצקילפאב רדגומה םיילטיגיד םירפס רחבמ ךותמ  ,היצקילפאהמ
 רשפאמ רשא עצבמ דוק תלבק ללוכה רומאכ הבטהב שכורה תא הכזת  iPad רצומה תשיכר
  .רומאכ םיילטיגיד םירפס 4 דע לש םולשת אלל הדרוה

 
 הקבדמ תרוצב ,השיכרה דמעמב הרבחה םעטמ תוריכמה גיצנ ידי לע שכורל רסמית הבטהה .ב

 .היצקילפאב הבטהה שומימל דוק הבו
  

 ןתינ אל יכ רהבוי .היצקילפאב הכוזה םושירו היצקילפאה תנקתהב הנתומ הבטהה שומימ .ג
  .תרחא ךרדב הבטהה תא שממל

 
 לכ ןיא הרבחל יכ רהבומו היצקילפאה לש שומישה יאנתל ףופכב וניה היצקילפאב שומישה .ד

 שומימל הב םיעצומה םיילטיגידה םירפסה ןווגמ ,הב שומישה ,היצקילפאה םע רשקב תוירחא
 .עצבמב ףתתשמה רישכמל דירוהל רחב שכורה רשא םיילטיגידה םירפסה וא/ו הבטהה תרגסמב
 תוירחאה לכ ,ךכל רבעמ יכו שכורל דוקה תריסמב תיצמתמ הבטהל הרבחה תוירחא יכ רהבומ
 היפוא לע תיארחא הניא המעטמ ימ וא/ו הרבחה .םיישילש םידדצ לש הניה הבטהה םע רשקב
 המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנכ לבקתת וא/ו עמשית אלו היצקילפאה לש הביט וא/ו התוכיא וא/ו
 .ליעל רומאה לכ םע רשקב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ

 
 ,םירפס 800 לעמ הליכמש העובק המישר ךותמ קלח ויהי הבטהה תרגסמב ונתניי רשא םירפסה .ה

 יפל תעל תעמ ןכדעתהלו תונתשהל היושע המישרה .רפסה ריחמ ןיינעב הלבגמ תמייק אלו
 .  .הז ןיינעב השירד וא/ו הנעט לכ עמשית אלו ,היצקילפאה ילהנמ לש ידעלבה םתעד לוקיש

 
  .דבלב םיילטיגיד ויהי הבטהה תרגסמב םינתינה םירפסה .ו

 

 .דבלב 2019 ,טסוגואב 1 םויל דעו 2019 ,ראורבפב 10 םוימ לחה הבטהה תא שממל ןתינ .ז
 

 תפוקת ךלהמב דבלב השיכרה דמעמב עצבמב ףתתשמה רצומה תא שכורל קנעות הבטהה יכ רהבוי .5.2
 המעטמ ימ וא/ו הרבחה דגנכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לבקתת וא/ו עמשית אלו עצבמה
 .הז ןיינעל רשקב
 

 ןתינש םירצומה תומכ לע הלבגה ןיאו ,הבטהב שכורה תא הכזת עצבמב ףתתשמה רצומ תשיכר לכ .5.3
 .עצבמה תפוקתב לבקל ןתינש תובטהה תומכ לע  םאתהבו שוכרל

 
 ףסכב אל ,הרמהל וא הפלחהל ,יונישל ,הריכמל ,דובעשל ,הבסהל ןתינ וניאו ישיא וניה הבטהה לוצינ .5.4

 .רחא רצומ וא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב אלו
 

  .הז ןונקת תוארוהל ףופכב ונה הבטהה לוצינ .5.5
 

  .תובטה וא/ו םיעצבמ לפכ ןיא ליעל הז ףיעסב טרופמה טעמל .5.6
 
 

 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
 

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

 
 ןכדועמה ןונקתה תוארוהו הז ןונקת תוארוה תונשל ,תע לכב ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר הרבחה .6.5

  .ןונקתה םוסרפ דעוממ לחה םישכורה תא הנבייחת


