
תקנון מבצע

חוזרים ללימודים 2019

1. חברת סער טכנולוגיות ז.ח. בע״מ ( להלן ״החברה״ ) מקיימת בחנויות החברה ובמוקדים הטלפוניים, 
ולמעט בחנות המקוונת של החברה, מבצע מכירות מיוחד לרגל החזרה ללימודים תחת השם חוזרים 

ללימודים ( להלן ״המבצע״ ) שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ( להלן: ״התקנון״ ).

המבצע תקף אך ורק:

העולמית (להלן: ״הסטודנטים״), א. אפל  חברת  ידי  על  המוכרים  אקדמאים  ממוסדות  סטודנטים 
הסטודנט  שם  את  כוללת  ואשר   Student ID הכיתוב עליה  מופיע  אשר  סטודנט  תעודת  של  בהצגה 
בשפה  לימודים  אישור  של  בהצגה  או  או 2019/2020  לימודים 2018/2019  ושנת  האנגלית  בשפה 
האנגלית הכולל את שם המוסד, לוגו המוסד ושם הסטודנט. על האישור להיות על שנת הלימודים 

.2019/2020

פרטי ב. את  הכוללת  האנגלית  בשפה  אקדמי  סגל  תעודת  בהצגת  באקדמיה  מרצים וסגל אקדמי 
המרצה בשפה האנגלית או אישור רשמי על חברות בסגל. על האישור להיות בשפה האנגלית ולכלול 

את לוגו שם המוסד, שם המרצה ותאריך עדכני.

האנגלית ג. בשפה  בתוקף  הוראה  אישור  בהצגת  מורים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים 
הכולל את לוגו ושם המוסד, שם המרצה ותאריך עדכני.

2. פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל 
מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות התקנון.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

3. תקופת המבצע 

כולל ( להלן: ״תקופת  בדצמבר 2019,  בתאריך 21  ויסתיים  באוקטובר 2019  בתאריך 16  יחל  המבצע 
המבצע״). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, להאריכו, 

או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיום תקופת המבצע, לרבות בגין הופעת 
פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים.



4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

המבצע כולל הנחות מיוחדות, בתנאים כפי שיפורטו להלן, על רכישת מחשבי Mac מהדגמים המפורטים 
בנספח א׳ לתקנון זה ( להלן ״המוצרים המשתתפים במבצע״ ), בחנויות החברה ובמוקדים הטלפוניים, 

ולמעט בחנות המקוונת של החברה, במהלך תקופת המבצע.

המשתתפים  מהמוצרים  נייח  אחד  ומחשב  נייד  אחד  מחשב  המבצע  במסגרת  לרכוש  זכאי  סטודנט  כל 
במבצע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים המשתתפים במבצע 
לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.

5. ההטבות והכללים לקבלתם 

ברכישת Mac עם הטבת 18 חודשי א. לצרכן  מהמחיר  עד 15%  של  מסלול 1 -הנחה 
אחריות iStore Care ללא עלות. בפריסה של עד 12 תשלומים ללא ריבית.

ברכישת Mac עם הרחבת אחריות ב. לצרכן  מהמחיר  עד 25%  של  מסלול 2 -הנחה 
iStoreCare ל-3 שנים, בפריסה של עד 12 תשלומים ללא ריבית.

מסלול 3 -הנחה של עד 15% מהמחיר לצרכן ברכישת Mac עם הרחבת אחריות iStore ג.
בתוספת  האשראי  מסגרת  תפיסת  ללא  קבע ,  בהוראת  בתשלום  Care ל-24 חודשים 
תינתן  זה  במסלול  להוראת הקבע.   ERN חברת לאישור  ובכפוף  קבע  הוראת  עמלת 
הטבת אחריות מורחבת ל-24 חודשים בעלות מופחתת של 499 ש״ח וכן תינתן הנחה 

בעמלת הוראת הקבע ממחיר המחירון.

6. תנאים כללים:

כל סטודנט שרכש מוצר המשתתף במבצע יהיה זכאי בנוסף להטבות שפורטו לעיל גם להטבות א.
נוספות של עד 25% הנחה על המוצרים המפורטים בנספח ב' לתקנון זה, וכפי שיתעדכן מעת 

לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ( להלן ״ההטבות״ ).

ההנחות בתוכנית יחולו גם על רכיבי CTO  - רכיבי שדרוג- למחשבים ניידים בלבד בשיעור ב.
אחיד של 15% לכלל המסלולים.

פריסת התשלומים בגין מוצר המשתתף במבצע הינה עד 12 תשלומים ללא ריבית, או עד 36 ג.
תשלומים בתוספת עמלה מקסימלית בגובה 5.6% מגובה העסקה.

לתשלום ד. בכפוף  שנים  בפריסה ל-3  קבע  בהוראת  גם  תשלום  אפשרות  קיימת  הקונים  לרשות 
עמלת הוראת קבע אשר תחושב לקונה במועד הזמנת המחשב.

יובהר כי ההטבות ניתנות למימוש אך ורק במעמד רכישת מחשב Mac המשתתף במבצע.ה.



ניצול ההטבות הינו אישי לסטודנט אשר רכש מוצר המשתתף במבצע בלבד, ואינו ניתן להסבה, ו.
לשעבוד, למכירה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף, לא בשווה כסף, ולא בכל הטבה או 

מוצר אחר.

למעט המפורט בסעיף זה לעיל אין כפל מבצעים ו/או הטבות.ז.

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את ח.
זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

בעצם השתתפותו במבצע, הסטודנט מאשר ומצהיר כי קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא ט.
מסכים להן.

כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל י.
או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה.י״א.

ביטול עסקת רכישה מהמוצרים המשתתפים במבצע תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, י״ב.
התשמ״א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת. 

במחיר י״ג. הלקוח  את  החברה  תחייב   ,iStore Care מסוג אחריות  הרחבת  ביטול  של  במקרה 
המחשב שרכש כאילו לא רכש את הרחבת האחריות.



נספח א׳ – המוצרים המשתתפים במבצע

מסלולי המבצע:

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״

MacBook 
Pro 13 
Without 
Touch 
Bar

MPXQ2HB/A

MacBook Pro 
13/2.3GHz i5/8G 

Ram/128GB / 
Space Grey

₪ 5,699.00₪ 4,844.15
₪7,298.00(15% הנחה)

 ₪5,399.18
25%) 
הנחה)

 ₪5,924.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MPXR2HB/A

MacBook Pro 
13/2.3GHz i5/8G 

Ram/128GB / 
Silver

₪ 5,699.00₪ 4,844.15
₪7,298.00(15% הנחה)

 ₪5,399.18
25%) 
הנחה)

 ₪5,924.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MPXT2HB/A

MacBook Pro 
13/2.3GHz i5/8G 

Ram/256GB / 
Space Grey

₪ 6,599.00₪ 5,609.15
(15% הנחה)

₪8,198.00
 ₪6,149.18

25%) 
הנחה)

 ₪7,099.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MPXU2HB/A

MacBook Pro 
13/2.3GHz i5/8G 

Ram/256GB / 
Silver

₪ 6,599.00₪ 5,609.15
(15% הנחה)

₪8,198.00
 ₪6,149.18

25%) 
הנחה)

 ₪7,099.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MacBook 
Pro 13” 

With 
Touch 
Bar

MUHN2HB/A

MacBook Pro 13 
(2019)w/TB/
1.4GHz i5/8G 
Ram/128GB / 
SpaceGrey

₪ 6,149.90₪ 5,227.42
(15% הנחה)

₪7,748.90
 ₪6,199.84

20%) 
הנחה)

 ₪6,249.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע



MacBook 
Pro 13” 

With 
Touch 
Bar

MUHQ2HB/A

MacBook Pro 13 
(2019)w/TB/
1.4GHz i5/8G 
Ram/128GB / 

Silver

₪ 6,149.90₪ 5,227.42
(15% הנחה)

₪7,748.90
 ₪6,199.84

20%) 
הנחה)

 ₪6,249.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MUHP2HB/A

MacBook Pro 13 
(2019)w/TB/
1.4GHz i5/8G 
Ram/256GB / 
SpaceGrey

₪7,099.90₪ 6,034.92
₪8,698.90(15% הנחה)

 ₪6,959.84
20%) 
הנחה)

 ₪7,499.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MUHR2HB/A

MacBook Pro 13 
(2019)w/TB/
1.4GHz i5/8G 
Ram/256GB / 

Silver

₪7,099.90₪ 6,034.92
₪8,698.90(15% הנחה)

 ₪6,959.84
20%) 
הנחה)

 ₪7,499.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV962HB/A

MacBook Pro 13 
w/TB (2019)/

2.4GHz i5/8GB 
Ram/256GB / 
SpaceGrey

₪ 8,399.90₪ 7,139.92
₪9,998.90(15% הנחה)

 ₪7,999.84
20%) 
הנחה)

 ₪8,899.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV992HB/A

MacBook Pro 13 
w/TB (2019)/

2.4GHz i5/8GB 
Ram/256GB / 

Silver

₪ 8,399.90₪ 7,139.92
₪9,998.90(15% הנחה)

 ₪7,999.84
20%) 
הנחה)

 ₪8,899.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV972HB/A

MacBook Pro 13 
w/TB (2019)/

2.4GHz i5/8GB 
Ram/512GB / 
SpaceGrey

₪ 8,399.90₪ 7,989.92
₪9,998.90(15% הנחה)

 ₪8,799.84
20%) 
הנחה)

 ₪9,899.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״



MacBook 
Pro 13” 

With 
Touch 
Bar

MV9A2HB/A

MacBook Pro 13 
w/TB (2019)/

2.4GHz i5/8GB 
Ram/512GB / 

Silver

₪ 9,399.90₪ 7,989.92
(15% הנחה)

₪10,998.90
 ₪8,799.84

20%) 
הנחה)

 ₪9,899.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MacBook 
Pro 15"

MV902HB/A

MacBook Pro 15" 
w / TB 2019 / 

2.6GHz i7 / 16GB 
Ram / 256GB / 

SpaceGrey

₪ 10,999.90₪ 9,349.92
(15% הנחה)

 12,598.90
₪

₪ 10,079.84
20%) 
הנחה)

 ₪11,499.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV912HB/A

MacBook Pro 15" 
w / TB 2019 / 

2.6GHz i7 / 16GB 
Ram / 256GB / 

Silver

₪ 10,999.90₪ 9,349.92
(15% הנחה)

 12,598.90
₪

₪ 10,079.84
20%) 
הנחה)

 ₪11,499.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV922HB/A

MacBook Pro 15 
w/TB (2019)/

2.3GHz i9/16GB 
Ram/512GB / 
SpaceGrey

₪ 12,899.90₪ 10,964.92
(15% הנחה)

 14,498.90
₪

₪ 11,599.84
20%) 
הנחה)

 ₪13,649.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MV932HB/A

MacBook Pro 15 
w/TB (2019)/

2.3GHz i9/16GB 
Ram/512GB / 

Silver

₪ 12,899.90₪ 10,964.92
(15% הנחה)

 14,498.90
₪

₪ 11,599.84
20%) 
הנחה)

 ₪13,649.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVVJ2HB/A

Apple - 
MacBook Pro 16 

(2019) w/TB/
2.6GHz i7/16G 
Ram/512GB / 
SpaceGrey

₪ 10,999.9010,147.91
₪12,599.8(7.5% הנחה)

 ₪ 11,025.70
 12.5%)
הנחה)

₪11,638.99 
 (7.5% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״



MacBook 
Pro 16”

MVVL2HB/A

Apple - 
MacBook Pro 16 

(2019) w/TB/
2.6GHz i7/16G 
Ram/512GB / 

Silver

₪ 10,999.9010,147.91
₪12,599.8(7.5% הנחה)

 ₪ 11,025.70
 12.5%)
הנחה)

₪11,638.99 
 (7.5% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVVK2HB/A

Apple - 
MacBook Pro 16 

(2019) w/TB/
2.3GHz i9/16G 

Ram/1TB / 
SpaceGrey

₪ 12,899.90 ₪ 11,932.41
₪14,499.80(7.5% הנחה)

 ₪ 12,687.33
 12.5%)
הנחה)

₪13,396.49 
 (7.5% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVVM2HB/A

Apple - 
MacBook Pro 16 

(2019) w/TB/
2.3GHz i9/16G 

Ram/1TB / Silver

₪ 12,899.90 ₪ 11,932.41
₪14,499.80(7.5% הנחה)

 ₪ 12,687.33
 12.5%)
הנחה)

₪13,396.49 
 (7.5% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MacBook 
Air 13"MVFH2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
128GB / 

SpaceGrey

₪ 5,399.90₪ 4,589.92
₪6,598.90 (15% הנחה)

₪ 5,279.84
20%) 
הנחה)

 ₪5,599.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MacBook 
Air 13"

MVFK2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
128GB / Silver

₪ 5,399.90₪ 4,589.92
₪6,598.90 (15% הנחה)

₪ 5,279.84
20%) 
הנחה)

 ₪5,599.00
 (15% הנחה)
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVFM2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
128GB / Gold

₪ 5,399.90₪ 4,589.92
₪6,598.90 (15% הנחה)

₪ 5,279.84
20%) 
הנחה)

 ₪5,599.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״



MacBook 
Air 13"

MVFJ2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
256GB / 

SpaceGrey

₪ 6,399.90₪ 5,439.92
(15% הנחה)

 ₪7,598.90
₪ 6,079.84

20%) 
הנחה)

 ₪6,699.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVFL2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
256GB / Silver

₪ 6,399.90₪ 5,439.92
₪7,598.90 (15% הנחה)

₪ 6,079.84
20%) 
הנחה)

 ₪6,699.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MVFN2HB/A

MacBook Air 13 
(2019)/1.6GHz 

i5/8G Ram/
256GB / Gold

₪ 6,399.90₪ 5,439.92
₪7,598.90 (15% הנחה)

₪ 6,079.84
20%) 
הנחה)

 ₪6,699.00
 (15% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

iMac 21"MMQA2HB/A
iMac 21.5 (2017)/

2.3GHz i5/8G 
Ram/1TB Sata

₪ 5,399.90 ₪4,994.91
₪6,298.90(7.5% הנחה)

 ₪5,512.33
12.5%) 
הנחה)

 ₪6,199.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

iMac 21"

MRT32HB/A
iMac 21.5 (2019)/
3.6GHz i3/8GB 
Ram/1T Sata

₪ 6,299.90 ₪5,827.41
₪7,198.90(7.5% הנחה)

  ₪ 6,299.83
12.5%) 
הנחה)

 ₪7,199.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MRT42HB/A

iMac 21.5 (2019)/
3.0GHz i5/8GB 
Ram/1T Fusion 

Drive

₪ 7,299.90 ₪6,752.41
₪8,198.90(7.5% הנחה)

 ₪7,174.83
12.5%) 
הנחה)

 ₪8,299.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״



iMac 27"MRQY2HB/A

iMac 27 (2019)/
3.0GHz i5/8GB 
Ram/1T Fusion 

Drive

₪ 8,699.90 ₪8,047.41
(7.5% הנחה)

₪9,598.90
 ₪8,399.83

12.5%) 
הנחה)

 ₪9,799.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

iMac 27"

MRR02HB/A

iMac 27 (2019)/
3.1GHz i5/8GB 
Ram/1T Fusion 

Drive

₪ 9,499.90 ₪8,787.41
₪10,398.90(7.5% הנחה)

 ₪9,099.83
12.5%) 
הנחה)

 ₪10,600.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MRR12HB/A
iMac 27 (2018)/
3.7 i5/8GB Ram/
2T Fusion Drive

₪ 11,099.90 ₪ 10,267.41
₪11,998.90(7.5% הנחה)

 ₪10,499.83
12.5%) 
הנחה)

 ₪12,499.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

iMac ProMQ2Y2HB/A

iMac Pro 27 5K 
(2017)/3.2GHz/
32G Ram/1TB 

SSD / 
SpaceGray

₪ 23,999.90₪ 22,799.91
₪24,898.90(5% הנחה)

 ₪23,032.32
7.5%) 
הנחה)

 ₪27,499.00
 (5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

Mac Mini

MRTR2HB/A

Mac mini (2018)/
3.6GHz i3/8G 
Ram/128GB / 
SpaceGrey

₪ 3,899.90 ₪3,607.41
₪4,698.90(7.5% הנחה)

 ₪4,112.33
12.5%) 
הנחה)

 ₪4,599.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

MRTT2HB/A

Mac mini (2018)/
3.0GHz i5/8G 
Ram/256GB / 
SpaceGrey

₪ 5,499.90 ₪5,087.41
₪6,298.90(7.5% הנחה)

 ₪5,512.33
12.5%) 
הנחה)

 ₪6,299.00
 (7.5% הנחה) 
 כולל אחריות
 מורחבת ל-24
 חודשים והנחה
 על עמלת
 הוראת קבע

פריטמק״טדגם
מחיר 
מחירון

מחיר סופי 
במסלול 1 - 
״עד 15% 

הנחה 
ואחריות 

ל-18 
חודשים״

מחיר 
מחירון 

כולל מחיר 
הרחבת 

אחריות ל-3 
שנים

מחיר סופי 
במסלול 2- 
״עד 25% 

הנחה 
ואחריות 
ל-3 שנים״

מחיר סופי 
במסלול 3- ״עד 

15% הנחה 
ואחריות ל-24  

חודשים 
ותשלום 

בהוראת קבע ב- 
24 תשלומים״



נספח ב׳

הנחהשם פריטקוד חלופי

GN30-SILVERHyperDrive - USB-C Ulitmate HUB / Silver25%

BG-126-TANIncipio - Incipio Ronin Backpack / Tan EOL10%

CL55493incase - City Brief for MacBook Pro 13 / Black10%

CL55458incase - City Brief for MacBook Pro 15 / Black10%

8886466091088USB Port Extension EOL15%

INCO300170-HKHincase - City Brief for MacBook Pro 15 / Heater Khaki 
EOL15%

2R6889Twelve South - PlugBug World AC Adapter / Red White 
EOL15%

M9320G/AMini DVI to VGA Adapter EOL10%

INCO300166-HKHincase - City Brief for MacBook Pro 13 / Heater Khaki 
EOL15%

BG-125-BLUIncipio - Asher Incipio Backpack / Blue EOL15%

F2CU036btBLKBelkin - USB-C to USB Adapter / Black15%

INCO100279-BLKincase - ICON Lite Pack / Black15%

F8Z274BTRockStar Headphone Splitter EOL15%

MD098ZM/ADigital AV Adapter / EOL10%

MC838ZM/BApple HDMI To HDMI Cable 1.8M10%

MB572Z/BApple Mini-DisplayPort To VGA Adapter10%

70800-805-11miracase - LECON Premium BackPac for MacBook Pro 
15 / Gray15%

MD504ZM/AApple - MagSafe to MagSafe 2 Converter / Silver10%

12-1633MagicBridge - for Magic Keyboard & Magic Trackpad 2 
EOL25%

8145560135261Kanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter / White25%

HX2011-AMERHEX - Aspect Exile BackpPack / Americana EOL25%

HX2011-BKCKHEX - Aspect Exile BackpPack / Black EOL25%

HX2011-GDCMHEX - Aspect Exile BackpPack / Gold/Camo EOL25%

HX2011-GRBKHEX - Aspect Exile BackpPack / Gray EOL25%

GC37886Griffin - PowerMate Bluetooth in Aluminum / Silver EOL25%

STM-114-106P-19STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Blue 
Diamonds EOL25%

HDH06HyperDrive - USB-C Hub for Apple 87W Power 
Adapter / White25%

1160006GSM - Apple Lightning Cable and Adapter25%

MLA22HB/AApple - Magic Keyboard / White10%



INCO300154-HBKincase - City General Tote / Black EOL25%

MLA02ZM/AApple - Magic Mouse 2 / Silver10%

HD247A-SILVERHyperDrive - Slim USB-C Hub / Silver25%

HD247A-GRAYHyperDrive - Slim USB-C Hub / Space Gray25%

MMEL2ZM/AApple - Thunderbolt 3 (USB-C) To Thunderbolt 2 
Adapter / White10%

B2B165btBelkin - Ethernet + Power Adapter with Lightning 
Connector / White25%

F2CU050bt04-BLKBelkin - KEVLAR USB-C Cable 1.2M / Black25%

F2CU050bt04-SLVBelkin - KEVLAR USB-C Cable 1.2M / Silver25%

MJ2R2ZM/AApple - Magic Trackpad 2 / Silver10%

MRMH2HB/AApple - Magic Keyboard with Numeric Keypad - Hebrew 
/ SpaceGrey10%

MRMF2ZM/AApple - Magic Trackpad 2 / SpaceGrey10%

MJ1M2ZM/AApple - USB-C to USB Adapter / White10%

MQ052HB/AApple - Magic Keyboard with Numeric Keypad - Hebrew 
/ Silver10%

F2CD085bt2M-BLKBelkin - Thunderbolt 3 (Type-C) 40GBPS 2M Cable / 
Black25%

MU7E2ZM/AApple - USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter / 
White10%

MJ262Z/AUSB-C Power Adapter 29W EOL10%

F4U090btBLKBelkin - USB-C Hub with 2 USB-C + 2 USB-A Ports / 
Black25%

F2CU038btBLKBelkin - USB-C to HDMI Adapter / Black EOL25%

MRME2ZM/AApple - Magic Mouse 2 / SpaceGrey10%

MA591ZM/CApple - Dock Connector to USB Cable / White10%

F2CD028btBelkin - Mini DisplayPort to VGA Adapter / Black25%

ST-CMBPSSatechi - Aluminum Type-C Pro Hub Adapter / Silver 
EOL25%

ST-CMBPMSatechi - Aluminum Type-C Pro Hub Adapter / 
SpaceGray EOL25%

HDH05HyperDrive - USB-C Hub for Apple 61W Power 
Adapter / White25%

FK418BTSMatias - Wireless Aluminum Keyboard / Silver25%

70800-811-20miracase - Lapack BackPack for MacBook Pro 15 / Blue 
EOL25%

IADAPTVGAKanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter EOL25%

F2CU030bt1M-BLKBelkin - 3.1 USB-C to USB-C Cable 1M / Black EOL25%

MB110HB/BKeyboard with Numeric Keypad EOL10%

MUF72ZM/AApple - USB-C Charge Cable (1m) / White10%

הנחהשם פריטקוד חלופי



70800-805-98miracase - Royce BackPack for MacBook Pro 15 / 
Black EOL25%

654367654439Clique Keyboard Trackpad EOL25%

MUF82ZM/AApple - USB-C Digital AV Adapter / White10%

MJ1K2ZM/AApple - USB-C Digital AV Adapter / White EOL10%

MJ1L2ZM/AApple - USB-C to VGA Multiport Adapter / White10%

GC42251Griffin BreakSafe Magnetic USB Type C Cable EOL25%

71406-1041Speck - SeeThru for MacBook 12 / Black EOL25%

71407-1212Speck - SeeThru for MacBook 12 / Clear25%

71479-1212Speck - SeeThru for MacBook Air 13 / Clear EOL25%

126088-0581Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 / Onyx Black 
Matte EOL25%

90206-6011Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Rose EOL25%

90208-B189Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Calypso 
Blue EOL25%

90208-6010Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Purple 
EOL25%

90208-6011Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 TB / Rose EOL25%

90208-0581Speck - SmartShell for MacBook Pro 15 w/TB (2016+) / 
Onyx Black Matte EOL25%

F8J207bt04-BLKBelkin - Mixit Duratek Lightning to USB Cable 1.2M / 
Black25%

STM-112-147M-20STM - RIDGE Messenger Bag MacBook Pro 15 / 
Tornado Grey EOL25%

JCA374J5Create - USB-C Multi Adapter EOL25%

814556014097Mini DisplayPort to DVI 3m EOL25%

813066010629KB Cover Clear 13-17 EU EOL25%

70800-060-30miracase - ALICE for macbook pro 15 / Red EOL25%

GN28B-SILVERHyperDrive - HUB 7 Ports 4K / Silver25%

GN28B-GRAYHyperDrive - HUB 7 Ports 4K / SpaceGray25%

814556019405USB-C to Standard-B Cable 1.2M EOL25%

F3Y021bt5MBelkin - HDMI Cable 5M / Black25%

MUFG2ZM/AApple - USB-C to SD Card Reader / White10%

90206-0581Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Black EOL25%

90206-1212Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Clear EOL25%

F2CD059Mini DP to 2x HDMI Splitter EOL25%

891607000759RainDesign - mStand for MacBook / SpaceGray25%

71577-B217Speck - SeeThru for MacBook Pro 13 Retina / 
CobaltBlue EOL25%

הנחהשם פריטקוד חלופי



FK318SMatias - Wired Aluminum Keyboard for Mac / Silver25%

70800-069-11miracase - OCCUTTs BackPack for MacBook pro 15 / 
Gray EOL25%

70804-805-38miracase - ELITE Toploaded Bag for MacBook Pro 15 / 
Black EOL25%

70804-805-30miracase - ELITE Toploaded Bag for MacBook Pro 15 / 
Gray25%

814556018880Duo Micro USB + Lightning EOL25%

MLL82ZM/AApple - USB-C Charge Cable 2M / White10%

F2CU049bt2M-BLKBelkin - USB-C 5GBPS 2M Cable / Black25%

1040104Toiko - Backpack 2 / Black25%

891607000650RainDesign - mStand for MacBook / Gold EOL25%

F3Y021bt1MBelkin - HDMI Cable 1M / Black25%

442872Otterbox - Lightning Charge & Sync Cable (3m)25%

CV-M12-CLEAR-2KB Cover - Clear Cover for MacBook/MacBookPro 13 
Without TB25%

CV-MK-Clear-2KB Cover - Clear for Magic KeyBoard25%

CV-M-CLEAR-2KB Cover - Clear KeyBoard Cover 13"-17" EOL25%

813066011947KB Cover Hebrew Cover 11 EOL25%

813066012326KB Cover Russin Cover 11 EOL25%

F2CU040btBLKBelkin - USB-C to Gigabit Ethernet Adapter / Black25%

CL60656incase - ICON Sleeve for MacBook Air 13 / Black25%

K181-1042-SG41Kanex - 4Port Charging Hub with USB-C / SpaceGray25%

HD28N-SILVERHyperDrive - NET 6-in-2 Hub / Silver25%

HD28N-GRAYHyperDrive - NET 6-in-2 Hub / SpaceGray25%

442871Otterbox - Lightning Charge & Sync Cable (2m)25%

USB3GBIT3XDualRole - USB 3.0 3-Port Hub plus Gigabit Ethernet / 
White25%

F3Y021bt2MBelkin - HDMI Cable 2M / Black EOL25%

GN22B-GRAYHYPER - USB-C HUB with 4K HDMI / Grey25%

K181-1016-WT8IKanex - USB-C to DisplayPort 4K Adapter / White25%

FDKB-TR107A-BLKAvantree - Keychain Ligthning to USB Cable / Black 
EOL25%

ST-CHDMISSatechi - Aluminum Type-C to HDMI Cable 4K / Silver25%

GN21B-GRAYHYPER - USB Type-C HUB / Grey25%

GN21B-SILVERHYPER - USB Type-C HUB / Silver25%

GC42924GRIFFIN - iTrip Clip BT Headphone Adapter EOL25%

הנחהשם פריטקוד חלופי



KIADAPT4KBKanex - Mini DisplayPort to HDMI Adapter 4K / Black 
EOL25%

MD862ZM/AApple Thunderbolt Cable 0.5M10%

CL60264incase - Sling Sleeve Deluxe for MacBook Pro 13 / 
Black25%

STM-214-150M-20STM - RIDGE Sleeve for MacBook Pro 13 / Tornado 
Grey EOL25%

KAN019481Kanex - USB-C Portable HUB / White EOL25%

IKL250062iKlear - Polish Cleaning / Kit25%

INMB100272-BLKincase - ICON Sleeve for MacBook Pro 15 TB (Late 
2016) / Black25%

STM-114-106P-46STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Coral Dove 
EOL25%

722868967959FireWire 9-9 Pin Cable 1.8m EOL25%

722868967805Belkin - Digital Toslink Cable with Adapter 1.8m / Black 
EOL25%

GN22B-SILVERHYPER - USB-C HUB with 4K HDMI / Silver25%

STM-114-106P-44STM - Grace Sleeve for MacBook Pro 15 / Night Sky 
EOL25%

IADAPTDVIKanex - Mini DisplayPort to DVI Adapter25%

INMB200261-BLKIncase - HardShell Dots for MacBook Pro 15 w/TB 
(2016) / Black Frost25%

MQ4H2ZM/AApple - Thunderbolt 3 (USB-C) Cable (0.8m) / White10%

KU3CVGAKanex - USB-C to VGA adapter25%

CL60678Incase - HardShell Dots for MacBook 12 / Black Frost25%

CL60677Incase - HardShell Dots for MacBook 12 / Clear25%

CL60605Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 / Black 
Frost25%

CL60606Incase - HardShell Dots for MacBook Air 13 / Clear25%

VP6920SMK Link - USB-C Multi-Port Hub / Silver25%

K166-1126Kanex - MultiSync Premium Slim Keyboard For Mac & 
iOS25%

STM-214-150P-20STM - RIDGE Sleeve for MacBook Pro 15 / Tornado 
Grey25%

MD463ZM/AApple - Thunderbolt to Ethernet Adapter / White10%

MC704ZM/AApple - USB Ethernet Adapter / White10%

INMB200260-BLKIncase - HardShell Dots for MacBook Pro 13 w/TB 
(2016) / Black Frost25%

INMB200260-CLRIncase - HardShell Dots for MacBook Pro 13 w/TB 
(2016) / Clear25%

INMB200261-CLRIncase - HardShell Dots for MacBook Pro 15 w/TB 
(2016) / Clear25%

90207-5636Speck - SmartShell for MacBook Pro 13 TB / Clear With 
Gold Glitter EOL25%

הנחהשם פריטקוד חלופי



INCO400174-KAKincase - City Pouch / Heater Khaki25%

MD861ZM/AApple - Thunderbolt Cable (2m) / White10%

KU31CHD4KKanex - USB-C to HDMI Adapter / White25%

INMB10072-RSQincase - Classic Sleeve for MacBook Pro 13 / Rose 
Quartz EOL25%

INMB10073-BLKincase - Classic Sleeve for MacBook Pro 15 / Black 
EOL25%

INMB200617-CLRIncase - HardShell Dots for MacBook Air 13 Retina 
(2018) / Clear25%

MD464ZM/AApple - Thunderbolt to FireWire Adapter / White10%

70800-806-55miracase - Letu BackPack for macbook pro 15 / Gray25%

70800-069-10miracase - OCCUTTs BackPack for MacBook pro 15 / 
Black EOL25%

K181-1015-WT8IKanex - USB-C to DVI Adapter / White25%

KHDCMM6FWKanex - High Speed HDMI Cable (2m) / White EOL25%

INMB100253-BLKincase - ICON Sleeve for MacBook Pro 13 TB (Late 
2016) / Black25%

INMB200617-BLKIncase - HardShell Dots for MacBook Air 13 Retina 
(2018) / Black Frost25%

X001AFS5VVIDStore - Lightning Adapter For iPhone 7 EOL25%

GC36633-3Griffin - Charge+Sync Cable 3M with Lightning 
Connector / Black25%

BUMPERMOUSEMacally - USB Wired Optical Mouse25%

RUS-M12-2KB Cover - Russian Keyboard Cover for MacBook 12 / 
Black25%

IM-351Rickhouse Sleeve MacBook Pro 15 EOL25%

F2CD079btBelkin - Mini DisplayPort to HDMI Adapter / Black EOL25%

813066014375KB Cover - Cover for MacBook/MacBook Pro 13 Witout 
TB25%

813066010421KB Cover Clear 13-17 US EOL25%

INMB100256-BKBincase - Classic Sleeve for MacBook Pro 15 / Black25%

IADAPTV2Kanex - Mini DisplayPort to HDMI Adapter / White25%

JM-SGL-8OZappleJuce - Screen & Device Cleaner 8oz25%

INMB10072-BLKincase - Classic Sleeve for MacBook Pro 13 / Black25%

KIADAPTVGABKanex - Mini DisplayPort to VGA Adapter / Black25%

1010003Toiko - Lightning Charge & Sync Cable (2m) / White25%

Clear-MTBKB Cover - Cover For MacBook Pro + Air w/TB 13-15 / 
Clear25%

HEB-M-CB-2KB Cover - Cover for MacBook Pro 13-17 / Black25%

HEB-MTBKB Cover - Cover for MacBook Pro w/TB 13-15 / Black25%

הנחהשם פריטקוד חלופי



70800-060-10miracase - ALICE for macbook pro 15 / Black25%

HDCABLE4MKanex - HDMI High Speed Cable 4m EOL25%

813066011893KB Cover Arabic Cover 11 EOL25%

cdmu-blBlueLounee - CableDrop EOL25%

KU3CGBTKanex - USB-C to Ethernet Adapter / White25%

USBRJ45KAKanex - USB 2.0 to Ethernet Adapter / White25%

722868837757FireWire 9-6 Pin Cable 1.8m EOL25%

P00260163-001Phoneix - DisplayPort to HDMI 1.8M Cable / Black EOL25%

MDPVGA10FTMini DisplayPort to VGA 3m EOL25%

HDCABLE2MKanex - HDMI High Speed Cable 2m / Black25%

ECA-BUT-WHelago - Cable Management Button / White25%

K1811011WTKanex - USB-C to USB 3.0 Mini Adapter / White25%

1150013PowerTech - Lightning Cable / White25%

1150014PowerTech - Type-C Cable / White25%

813066011978KB Cover English Cover 13-17 EOL25%

KAUXMM6FKanex - 3.5mm AUX Cable / Black EOL25%

722868474969Digital Optical Audio Cable (6 ft.) EOL25%

MQ052LL/AApple - Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad US10%

GC38111-2Griffin - USB to Micro USB / Black25%

הנחהשם פריטקוד חלופי



תקנון תוכנית טרייד-אין

מכירות טרייד-אין  תוכנית  מקיימת  טכנולוגיות ז.ח. בע”מ ( להלן: ״החברה״ )  סער  חברת 
(להלן :״התוכנית״ ) ואשר תנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה ( להלן: ״התקנון״ ).

פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל 
מדיה שהיא בדבר התוכנית, תגברנה הוראות התקנון.

בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

תקופת התוכנית

התוכנית תחל בתאריך 16 באוקטובר 2019 ותסתיים בתאריך 21 בדצמבר 2019, כולל ( להלן: ״תקופת 
תקופת המבצע, להקדימו,  סיום  מועד  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  החברה  התוכנית״ ). 

להאריכו, או לסיימו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בין  לרבות  תקופת התוכנית,  סיום  לאחר  לתוכנית  הקשורה  פעילות  לכל  אחראית  תהיה  לא  החברה 
הופעות פרסומות ו/או הפניות לתוכנית בפרסומים שונים.

כללי התוכנית ותנאי ההשתתפות בה

ובמוקדים הטלפוניים,  החברה  מחנויות  באחת   Mac מחשב ברכישת  מותנית  בתוכנית  ההשתתפות 
ולמעט בחנות המקוונת של החברה והבעת הסכמה מלאה לתנאי התוכנית.

כל משתתף זכאי לרכוש במסגרת התוכנית מחשב Mac אחד בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים והדגמים המשתתפים 
בתוכנית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ובלבד שהדבר יעודכן בתקנון התוכנית.

ההטבות והתנאים לקבלתם

ההטבות במסגרת התוכנית מותנות ברכישת מחשב Mac מהמוצרים המשתתפים במבצע, והן יזכו את 
המשתתף בחבילת הטבות בלעדית כדלהלן:

הנחה ממחיר המחירון בהתאם לדגם הנרכש כמפורט בנספח ב׳ לתקנון זה.א.



על ב. אחריות  כל  לחברה  אין  כי  בזאת  יובהר  ללא עלות.   Mac -ל PC -מידע מ העברת 
העברת הנתונים וכי על הסטודנטים לדאוג לגיבוי מלא לנתונים שברצונם להעביר בטרם 

עת.

הטבת טרייד-אין על מחשב PC נייד – בהחזרת מחשב PC נייד תקין על פי הקריטריונים ג.
של  המעבד  סוג  פי  על  ייקבע  הזיכוי  גובה  זיכוי כספי.  המשתתף  יקבל  החברה  של 

המחשב הנייד כלהלן:

 מעבד Core2Duo – 150 ש״ח

מעבד i3 – 300 ש״ח

 מעבד i5 – 400 ש״ח

מעבד i7 – 550 ש״ח.

בהגעה  הדגם הרלוונטי,  פי  על  מחיר  הצעת  תינתן  מחשב Mac בטרייד-אין  בהחזרת   
לאחד מסניפי הרשת עם מחשב ה- Mac הישן ובכפוף לבדיקת טכנאי.

טרייד-אין

ביצוע א. מרגע  ניתן לביטול.  ואינו  סופי  הינו  במסגרת התוכנית,  של טרייד-אין  ביצוע 
בזיכוי  יועבר  בעבורו  והתשלום  החברה  לבעלות  יועבר  המוחזר  המחשב  הטרייד-אין 
בחשבונית בעת רכישת מחשבי Mac חדשים המוצרים המשתתפים במבצע. לסטודנטים 
מחשב ה-  רכישת  ממועד  ימים  במשך 30  את הטרייד-אין  לבצע  הזכות  שמורה  תהיה 
Mac ובלבד שהמחשב המוחזר עומד בקריטריונים המופיעים בנספח ד׳ לתקנון זה. היה 
והסטודנט החזיר מחשב במסגרת טרייד-אין, שלא במעמד רכישת מחשב ה- Mac, יקבל 

הסטודנט שובר זיכוי לרכישה בחנויות החברה.

במסגרת ב. המוחזר  מהמחשב  מידע  של  ומחיקה  גיבוי  לבצע  הסטודנט  באחריות 
הטרייד-אין והחברה לא תהיינה אחראית לכל מידע אישי אשר יהיה על המחשב מרגע 

מסירתו לחברה.

במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בטרייד-אין – יקבל הסטודנט החזר בזיכוי לרכישה ג.
בחנויות החברה ובכל מקרה לא יקבל החזר כספי.


