
 
 

 2019 ימגד ורפ קובקמ תוחנה עצבמ ןונקת
 
 יללכ .1
 

 לש תורישה דקומבו הרבחה לש תנווקמה תונחב )"הרבחה" :ןלהל( מ"עב רוטס לטיגיד-ייא תרבח
 םיטרופמ וב תופתתשהה יאנתש Pro MacBook Pro יבשחמ לע דחוימ תוריכמ עצבמ ,הרבחה
  .)"עצבמה" :ןלהל( הז ןונקתב
 

  תונשרפ .2
 

 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 םהשלכ

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

 
 .תונשרפ יכרוצל ושמשי אלו דבלב תוחונ םשל םניה םיפיעסה תורתוכו םיפיעסל הקולחה .2.3

 
 עצבמה תפוקת .3
 

 ,ללוכ( יאלמה רמג דע וא 2020  ינויב 14 ךיראתב םייתסיו 2020 יאמב 41 ךיראתב לחי עצבמה .3.1
 תפוקת םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .)"עצבמה תפוקת" :ןלהל
 לוקיש יפ לע ,הז ןיינעל הריבס הל הארתש הביס לכמ ומייסל וא וכיראהל ,ומידקהל ,עצבמה
   .ידעלבה התעד
  

 תוברל ,עצבמה תפוקת םויס 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
 

 Pro MacBook יבשחמ תשיכר לע ,ןלהל וטרפויש יפכ םיאנתב ,תדחוימ החנה ללוכ עצבמה .4.1
 לש תורישה דקומבו הרבחה לש תנווקמה תונחב ,הרבחה יפינסב ןלהל םיטרופמה םימגדהמ
 עצבמה תפוקת ךלהמב ,הרבחה
 םירצומה"( %21 לש החנה רחאל ןכו החנהה ינפל םריחמ רשא Pro MacBook יבשחמ
 .הז ןונקתל 'א חפסנב םיטרופמ  ,)"עצבמב םיפתתשמה

 
  .50 :אוה עצבמב םיפתתשמה םירצומה לש ירעזמה רפסמה .4.2

 
 םיפתתשמה םירצומה ןווגמ תא תונשל וא/ו עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .4.3

 .תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש יפל עצבמב
 

 םתלבקל םיללכהו תובטהה .5
 

 םירצומהמ דבלב Pro MacBook בשחמ תשיכר -ןלהלדכ ןה עצבמה תרגסמב תובטהה .5.1
  .הרבחה לש ןכרצל ריחמהמ %12 לש תדחוימ החנהב עצבמב םיפתתשמה

 
 יאנתל םאתהב רשפאתת םיישדוח םימולשתל עצבמב ףתתשמ רצומ ןיגב םולשתה תסירפ .5.2

 .הרבחב םיגוהנה םימולשתה
 

 םיפתתשמה םירצומהמ בשחמ תשיכר דמעמב קרו ךא שומימל תונתינ תובטהה יכ רהבוי .5.3
  .עצבמב

 
 ,הבסהל ןתינ וניאו ,דבלב עצבמב ףתתשמה רצומ שכר רשא חוקלל ישיא וניה תובטהה לוצינ .5.4

 וא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב אלו ףסכב אל ,הרמהל וא הפלחהל ,יונישל ,הריכמל ,דובעשל



 
 

  .רחא רצומ
 

  .תובטה וא/ו םיעצבמ לפכ ןיא ליעל הז ףיעסב טרופמה טעמל .5.5
 
 
 יללכ .6
 

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

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

 .ןהל םיכסמ
 

 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 וא
 

 .הז ןונקת תוארוה תונשל ,תע לכב ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר הרבחה .6.4
 

 תנגה קוח תוארוה יפ לע השעית עצבמב םיפתתשמה םירצומהמ רצומ תשיכר תקסע לוטיב .6.5
  .תעל תעמ ונכדועיש יפכ ,וחוכמ ונקתוהש תונקתהו 1981-א"משתה ,ןכרצה



 
 

 'א חפסנ
 החנה רחאלו החנהה ינפל עצבמב םיפתתשמה םירצומה יריחמ

 
 

  


