
 "רפסה תיבל הרזח" רכמ יאנת       
 

 הליבח הרבחה תויונחב םישכורה תוחוקלל תרשפאמ )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב רוטס לטיגיד-ייא תרבח .1
 סורפל ,)"םירצומה" וא/ו "םיפתתשמה םימגדה"( 'א חפסנב םיטרופמה םיוולנ םירצומו דפייא תללוכה
  .)"םימולשת תקסע"( שארמ עבקייש דעומב תיאקנב עבק תארוהב םיווש םימולשת 24-ל םולשתה תא

 תקילס תרבח ,)"ןא.רא.יא"( מ"עב לארשי ןא.רא.יא תרבח רושיאב תינתומ םימולשת תקסע לכ יכ שגדוי .2
 .לעופה לא אצת אל ןא.רא.יא ידי לע רשואת אלש הקסע .םיחטבמ הרונמ תצובקמ םימולשת

 הארוהב בטומה ןא.רא.יא אהת ,ןא.רא.יא תרבחל םיפסכ תלבקל התוכז תא התחמה הרבחהש רחאמ .3
 .ןובשח בויחל

 טידרקה ימולשת יאנתל םאתהב רשפאתת םיישדוח םימולשתל ףתתשמ םגד ןיגב םולשתה תסירפ .4
 .)תיביר םיאשונ םימולשתה ,רמולכ( הרבחב םיגהונה

 .ידעלבה התעד לוקיש יפל תע לכב םיפתתשמה םימגדה יריחמ תא תונשל תיאשר אהת הרבחה .5
 לוקיש יפל םיפתתשמה םירצומה ןווגמ תא תונשל וא/ו עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .6

 .תע לכבו ידעלבה התעד
 התעד לוקישל םאתהב תע לכב םימולשת תקסעכ השיכרה תורשפא תא קיספהל תיאשר אהת הרבחה .7

 .תמדקומ העדוה לכ ןתמ אלל ידעלבה
 2022 ,רבמטפסב 30 ןיבו 2022 ,טסוגואב 1 םיכיראתה ןיב תמייקתמ םימולשת תקסעכ השיכרה תורשפא .8

 .יאלמה רמג דעו )ללוכ(
 אלש )ףטושה ישדוחה םולשתה תוברל( םימולשתה תקסע יפל חוקלהמ ול תיאכז הרבחהש םוכס לכ .9

 תיביר רועישמ רתוי אלו 18% הבוגב םירוגיפ תיביר תפסותב םלושי ,ודעומב הרבחה ידי לע ערפיי
 לופיט ימד תפסותבו ,1.2-ב לפכומ אוהשכ יארשאה לש תיברמה תולעה רועיש וניהש ,תיברמה םירוגיפה
  .םכסה וא ןיד לכ יפל הרבחל םינקומה דעס וא תוכז לכמ עורגל ילבמ תאזו ,ח"ש 100 לש ךסב

 ,םדעומב וא םאולמב םימולשתה תקסעל םאתהב םימולשתהמ הזיא םלשי אלו הדימב יכ חוקלל עודי .10
 רצומה תולע אולמ תא דימעהל תיאשר היהת הרבחה ,ןיד לכ יפ לע תרכומה תויוכזמ עורגל ילבמ יזא
 םולשת לכ תייבג םשל איצות הרבחהש תוריבסה תואצוהב םג אשיי חוקלה רשאכ ,ידיימ ןועריפל שכרש
 .ןיד יכרוע תחרט רכשו תורגא ,םירוגיפ תיביר תוברל ,ומולשתב רגיפ חוקלהש

 םולשתה דעומ עצוב וב שדוחב םויב יארשאה תפוקת ךלהמב ירדנלק שדוח לכב עצבתי ישדוחה םולשתה .11
 .ןושארה

 לש תיברמה תולעה רועיש לע הלוע אל יארשאה לש תישממה תולעה רועיש .דומצ וניא ןתינש יארשאה .12
 .15% תפסותב לארשי קנב תיביר וניהש ,יארשאה

 אוהש לככ ,םימולשתה תקסע חוכמ םימולשתהמ הזיא לש זוזיק תוכז לכ לע שארמ הזב רתוומ חוקלה .13
  .ןיד לכ יפ לע הל יאכז היהי וא יאכז

 יפלכ תיארחא היהת הרבחה ,ןאולמב םימולשתה תקסע יפל חוקלה תויובייחתה םויקל ףופכב :תוירחא .14
 רצומל תפרוצמ רשא תוירחאה תדועת יאנתל ףופכב רצומב ולגתיש םגפ וא/ו הלקת לש ןוקיתל חוקלה
 .הב םיעובקה םיגייסלו
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 'א חפסנ                                                                  

 
 םריחמו עצבמב םיפתתשמה םירצומה       

 
 גוס גתומ טירפה גוס

 STM GLASS תיכוכז ןגמ

 Air iPad STM STUDIO 10.9 -םייוסיכ  
STM DUX 

PIPETTO Folio No4 Origami 
PIPETTO Case Origami 
PIPETTO Origami Metallic 

 iPad   STM OSTUDI 10.2 - םייוסיכ
STM DUX 

PIPETTO Case Pencil Origami 
PIPETTO Case Origami 
PIPETTO Cover Back Origami 

 
 

 הליבחה לש ק״והב ישדוח םולשת הירוגטק טירפה רואית
iPad תיכוכז ןגמו יוסיכ םע 

64GB Fi-Wi iPad inch-10.2 wifi 10.2 98 ח"ש 
256GB Fi-Wi iPad inch-10.2  119 ח"ש 

 Cellular + Fi-Wi iPad inch-.210
64GB 

cell 10.2  119 ח"ש 

 Cellular + Fi-Wi iPad inch-10.2
256GB 

  ח"ש 491 

64GB Fi-Wi Air iPad inch-10.9 WiFi Air 10.9  139 ח"ש  
256GB Fi-Wi Air iPad inch-10.9  169 ח"ש 

 Cellular + Fi-Wi Air iPad inch-10.9
64GB 

Cell Air 10.9  169 ח"ש 

 Cellular + Fi-Wi Air iPad inch-10.9
256GB 

 ח"ש 199 

 
 

     מ"עמ םיללוכ ןלהל םיטרופמה םיריחמהו םימולשתה


