
 

 

 2021-2020 םיטנדוטס תבטה ןונקת

 

 תנווקמה תונחב טעמלו ,םיינופלטה םידקומבו הרבחה תויונחב תמייקמ )״הרבחה״ ןלהל( מ״עב .ח.ז תויגולונכט רעס תרבח .1

 תופתתשהה יאנתש ) ״הבטהה״ ןלהל ( םידומילל םירזוח םשה תחת םידומילל הרזחה לגרל דחוימ תוריכמ הבטה ,הרבחה לש

 .) ״ןונקתה״ :ןלהל ( הז ןונקתב םיטרופמ וב

 :רובע קרו ךא ףקת הבטהה

 טנדוטס תדועת לש הגצהב ,)״םיטנדוטסה״ :ןלהל( תימלועה לפא תרבח ידי לע םירכומה םיאמדקא תודסוממ םיטנדוטס .א

 2020/2021 וא 2019/2020 םידומיל תנשו תילגנאה הפשב טנדוטסה םש תא תללוכ רשאו ID Student בותיכה הילע עיפומ רשא
 תנש לע תויהל רושיאה לע .טנדוטסה םשו דסומה וגול ,דסומה םש תא ללוכה תילגנאה הפשב םידומיל רושיא לש הגצהב וא
 .2020/2021 םידומילה

 וא תילגנאה הפשב הצרמה יטרפ תא תללוכה תילגנאה הפשב ימדקא לגס תדועת תגצהב הימדקאב ימדקא לגסו םיצרמ .ב
 .ינכדע ךיראתו הצרמה םש ,דסומה םש וגול תא לולכלו תילגנאה הפשב תויהל רושיאה לע .לגסב תורבח לע ימשר רושיא

 ,דסומה םשו וגול תא ללוכה תילגנאה הפשב ףקותב הארוה רושיא תגצהב םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה יתבב םירומ .ג

 .ינכדע ךיראתו הצרמה םש

 

 תונשרפ .2

 ,הבטהה רבדב איהש הידמ לכב םהשלכ םירחא םימוסרפ ןיבל ןונקתה תוארוה ןיב יהשלכ המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב
 .ןונקתה תוארוה הנרבגת

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

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

 

  הבטהה תפוקת .3

 םויס דעומ תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .)״הבטהה תפוקת״ :ןלהל ( 2020 רבוטקואב 18 ךיראתב לחת הבטהה
 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,הז ןיינעל הריבס הל הארתש הביס לכמ ומייסל וא ,וכיראהל ,ומידקהל ,הבטהה תפוקת

 תוינפה וא/ו תומוסרפ תעפוה ןיגב תוברל ,הבטהה תפוקת םויס רחאל הבטהל הרושקה תוליעפ לכל תיארחא היהת אל הרבחה
 .םינוש םימוסרפב הבטהל

 וב תופתתשהה יאנתו הבטהה יללכ .4

 ( הז ןונקתל ׳א חפסנב םיטרופמה םימגדהמ Mac יבשחמ תשיכר לע ,ןלהל וטרופיש יפכ םיאנתב ,תדחוימ הבטה ללוכ הבטהה

 .הבטהה תפוקת ךלהמב ,םיינופלטה םידקומבו הרבחה תויונחב ,) ״הבטהב םיפתתשמה םירצומה״ ןלהל

 .הבטהב םיפתתשמה םירצומהמ חיינ דחא בשחמו דיינ דחא בשחמ הבטהה תרגסמב שוכרל יאכז טנדוטס לכ

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

 

 

  םתלבקל םיללכהו תובטהה .5



 

 

 

 .הבטהב םיפתתשמה םימגדהמ Mac תשיכרב הנתמב Case Charging with AirPods תוינזא .א

 :םיללכ םיאנת .6

 הלמע תפסותב םימולשת 36 דע וא ,תיביר אלל םימולשת 12 דע הניה הבטהב ףתתשמה רצומ ןיגב םימולשתה תסירפ .ב
 .הקסעה הבוגמ 5.6% הבוגב תילמיסקמ

 רשא עבק תארוה תלמע םולשתל ףופכב םינש 3-ל הסירפב עבק תארוהב םג םולשת תורשפא תמייק םינוקה תושרל .ג
 .ינופלטה דקומב וא רתאב אלו ,דבלב תשרה יפינסב הנימז עבק תארוה .בשחמה תנמזה דעומב הנוקל בשוחת

 .הבטהב ףתתשמה Mac בשחמ תשיכר דמעמב קרו ךא שומימל תונתינ תובטהה יכ רהבוי .ד

 ,הריכמל ,דובעשל ,הבסהל ןתינ וניאו ,דבלב הבטהב ףתתשמה רצומ שכר רשא טנדוטסל ישיא וניה תובטהה לוצינ .ה
 .רחא רצומ וא הבטה לכב אלו ,ףסכ הוושב אל ,ףסכב אל ,הרמהל וא הפלחהל ,יונישל

 .תובטה וא/ו םיעצבמ לפכ ןיא .ו

 ׳חי Case Charging with AirPods – 500 ׳נימ יאלמ .ז

 םידדצה תובוחו תויוכז תא הצממ ןונקתה .ןיינעו רבד לכל הזוח וניהו הבטהב תופתתשהה יאנת תא רידסמ הז ןונקת .ח
 .וב רומאה לכל האלמ המכסה הווהמ ,הבטהב תופתתשהה םצעו

 .ןהל םיכסמ אוה יכו הבטהה ןונקת תוארוה תא ארק יכ ריהצמו רשאמ טנדוטסה ,הבטהב ותופתתשה םצעב .ט

 אל ,ףיכא אל וא לטב ,יקוח יתלב וניה םיוסמ ףיעס יכ עבקיי םא םגו ,ומצע ינפב דמוע הז ןונקת יפיעסמ ףיעס לכ .י
 .ןונקתה יפיעס ראש לע רבדה עיפשי

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

 1981 -א״משתה ,ןכרצה תנגה קוח תוארוה יפ לע השעית הבטהב םיפתתשמה םירצומהמ השיכר תקסע לוטיב .ל

  .תעל תעמ ונכדועיש יפכ ,וחוכמ ונקתוהש תונקתהו

 וא םירצומה תא חותפל ילבמ ,תירוקמה םתזיראב םירצומה אולמ תא ריזחהל ביוחמ חוקלה הקסע לוטיב לש הרקמב .מ
 Mac תרזחה לש הרקמב .םלטבל יאשר היהי אל חוקלה ,םירצומה דחאב שומיש עצובו הדימב .םהב שמתשהל
-ה לע חוקלה בייוחי ,שומיש אללו תירוקמה ותזיראב AirPods -ה תרזחה אלל ,שומיש אללו תירוקמה ותזיראב

irPodsA הרזחהה םויב ינכדעה ןוריחמה ריחמב. 

 וילע יסחיה םוכסה לע הכוזי ,הקסע לטבל הצריש חוקל .לוטיבל ןתינ וניאו יפוס וניה In Trade עוציב – In Trade .נ
 .In Tradeה תא עציב וילעש םדוקה ובשחמ תא הרזחב לבקל ילבמ ,הקסעה רובע םליש

 


