
 

 

  ןייפמק ןונקת
 בוטב אבש בונ

 
 לע דחוימ  תוריכמ עצבמ ,ונוא תירקו ביבא לת יפינסב תמייקמ ) ״הרבחה״ ןלהל ( מ״עב .ח.ז תויגולונכט רעס תרבח
 ןונקתב םיטרופמ וב תופתתשהה יאנתש ) ״עצבמה״ ןלהל ( ״בוטב אבש בונ״ םשה תחת iStore תדבעמב םינוקית
 .) ״ןונקתה״ ןלהל ( הז
 

 תונשרפ
 רבדב איהש הידמ לכב םהשלכ םירחא םימוסרפ ןיבל ןונקתה תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב
 הבקנ ןושלב היינפ םג ללוכו ,דבלב תוחונ יכרוצל רכז ןושלב וניה שומישה הז ןונקתב .ןונקתה תוארוה הנרבגת ,עצבמה
 .תונשרפ יכרוצל ושמשי אלו דבלב תוחונ םשל םניה םיפיעסה תורתוכו םיפיעסל הקולחה .םיבר וא/ו

 
  עצבמה תפוקת
 .) ״עצבמה תפוקת״ ןלהל ( ללוכ ,2020 רבמבונב 30 ךיראתב םייתסיו ,2020 ,רבמבונל 01 ךיראתב לחי עצבמה
 הביס לכמ ומייסל וא ,וכיראהל ,ומידקהל ,עצבמה תפוקת םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה
 הרושקה תימוסרפ תוליעפ לכל תיארחא היהת אל הרבחה .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הז ןיינעל הריבס הל הארתש
 .םינוש םימוסרפב עצבמל תוינפה וא/ו תומוסרפ תעפוה ןיגב תוברל ,עצבמה תפוקת םויס רחאל עצבמל
 
 תובטהה טוריפו עצבמה יללכ
 םיפתתשמה םירצומה״ ןלהל ( תשרה ירצומ ןווגמ לע ,ןלהל וטרופיש יפכ םיאנתב ,תודחוימ תוחנה ללוכ עצבמה
 תא המצעל תרמוש הרבחה .עצבמה תפוקת ךלהמב ,ינופלטה דקומבו תנווקמה תונחב ,תשרה יפינסב ,) ״עצבמב
 .תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש יפל עצבמב םיפתתשמה םירצומה ןווגמ תא תונשל וא/ו עורגל ,ףיסוהל תוכזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :ןלהלדכ ןה ,תיבה רתאבו םיינופלטה םידקומב ,םיפינסב שומימל ,תוישדוחה תובטהה
  Mac יבשחמ רובע החנה 10% דע .א
 iPad רובע החנה 11% דע .ב

 .Apple תיבמ תדלקמ ייוסיכ וא/ו Pencil לע החנה 20% לבקל ןתינ ,ףסונב -
 :Apple Watch תינקב AirPods תשיכרל החנה 50% דע .ג

 .AirPods with Charging Case תשיכרל החנה 50% םילבקמו Apple Watch Series 6 םישכור -
 .AirPods with Charging Case תשיכרל החנה 30% םילבקמו Apple Watch SE םישכור -
 .תויסיסבה AirPods-ה ריחממ שרפהה תפסותב – Pro וא תיטוחלא הנעטה םע AirPods-ל גרדשל ןתינ -

 )םהיניבמ לוזה( .ינש רזיבא תשיכרל החנה 30% .ד
 .הרבחה לש התעד לוקישל םאתהב ,Online השיכרל תפלחתמ הבטה היהת עובש ידמ – תיעובש הבטה .ה

 :ל״נה תוינתהה תחת
 .תובטה וא םיעצבמ לפכ ןיא .א
 .ןונקתל ףופכב .ב
 )End of life )EOL ימגד םיללוכ םניא Mac-ה יעצבמ .ג
 .םיכסמו תוספדמ AirPods תללוכ הניא םירזיבאה תבטה .ד

 תחת ,דבלב תיבה רתאב שומימל ,יעובש סיסב לע תופלחתמ תודחוימ תוחנה ללוכ עצבמה ,תוישדוחה תובטהל ףסונב
 :ל״נה תוינתהה

 .תובטה וא םיעצבמ לפכ ןיא .א
 .תיעובש הבטה לכב ,חוקלל תחא הדיחיל לבגומ .ב

 תצובקמ םימולשת תקילסל הרבח ,מ"עב לארשי .ןא.רא.יא תרבח רושיאב תינתומ עבק תארוהב הקסע לכ יכ שגדוי
 .םיחטבמ הרונמ
 

 םידדצה תובוחו תויוכז תא הצממ ןונקתה .ןיינעו רבד לכל הזוח וניהו עצבמב תופתתשהה יאנת תא רידסמ הז ןונקת
 .וב רומאה לכל האלמ המכסה הווהמ ,עצבמב תופתתשהה םצעו
 
 .ןהל םיכסמ אוה יכו עצבמה ןונקת תוארוה תא ארק יכ ריהצמו רשאמ חוקלה ,עצבמב ותופתתשה םצעב
 
 עיפשי אל ,ףיכא אל וא לטב ,יקוח יתלב וניה םיוסמ ףיעס יכ עבקיי םא םגו ,ומצע ינפב דמוע הז ןונקת יפיעסמ ףיעס לכ
 .ןונקתה יפיעס ראש לע רבדה
 

 .הז ןונקת תוארוה תונשל ,תע לכב ,התעד לוקיש יפל ,תיאשר הרבחה
 
 1981 - א״משתה ,ןכרצה תנגה קוח תוארוה יפ לע השעית עצבמב םיפתתשמה םירצומהמ השיכר תקסע לוטיב
 .תעל תעמ ונכדועיש יפכ ,וחוכמ ונקתוהש תונקתהו


