
 

 

  ןייפמק ןונקת
Switch to Mac 

 
 תוריכמ עצבמ - ינופלטה דקומבו תנווקמה תונחב , תשרה יפינסב תמייקמ ) ״הרבחה״ ןלהל ( מ״עב .ח.ז תויגולונכט רעס תרבח

 .) ״ןונקתה״ ןלהל ( הז ןונקתב םיטרופמ וב תופתתשהה יאנתש ) ״עצבמה״ ןלהל ( ״Switch to Mac״ םשה תחת דחוימ
 

 :תונשרפ

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

 הרבחה .) ״עצבמה תפוקת״ ןלהל ( יאלמה רמג דע וא ללוכ ,2021 יאמל 31 ךיראתב םייתסיו ,2021 יאמל 03 ךיראתב לחי עצבמה
 תוינפה וא/ו תומוסרפ תעפוה ןיגב תוברל ,עצבמה תפוקת םויס רחאל עצבמל הרושקה תימוסרפ תוליעפ לכל תיארחא היהת אל
 .םינוש םימוסרפב עצבמל
 
 :תובטהה טוריפו עצבמה יללכ

 ,) ״עצבמב םיפתתשמה םירצומה״ ןלהל ( תשרה ירצומ ןווגמ לע ,ןלהל וטרופיש יפכ םיאנתב ,תודחוימ תובטה ללוכ עצבמה
 עורגל ,ףיסוהל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .עצבמה תפוקת ךלהמב ,ינופלטה דקומבו תנווקמה תונחב ,תשרה יפינסב
 .תע לכבו ידעלבה התעד לוקיש יפל עצבמב םיפתתשמה םירצומה ןווגמ תא תונשל וא/ו

 
 :ןלהלדכ ןה ,תיבה רתאבו ינופלטה דקומב ,םיפינסב שומימל ,תוידעלבה תובטהה

 .Mac-ה יבשחמ ןווגמ לע החנה 9% דע .א

 .Mac-ל םיגורדש רובע החנה 10% .ב

 .עצבמב םיפתתשמה - הוולנ דויצו םירזיבא ןווגמ רובע החנה 10% .ג

 .Mac תשיכרב הנתמ )הנשל דיחי יונמ( Microsoft 365 .ד

 .Mac תשיכרב םיפסונ םישדוח 24-ל iStore Care תוירחא תבחרה לע החנה 60% דע .ה

 .)דבלב םיפינסב( ₪ 800 לש הבוג דע PC יבשחמ לע ןיא דיירט תבטה .ו

  .)דבלב םיפינסב( Mac-ה יבשחמ לכ יבשחמ לע ןיא דיירט תבטה .ז

 .תובייחתה אלל תוסנתה שדוח .ח

 םימולשתה תרתיו )₪ 1 לע היהי ןושאר םולשת( הקסעה םוכס לע תרגסמ תספתנ – שדוח דוע םימלשמ םויה םישכור .ט
 .םישדוח 35 דע סרפתת

 

 :ל״נה תוינתהה תחת
 .תובטה וא םיעצבמ לפכ ןיא .א
 הרבחל  ,יאלמב ורסחי רתוי וא דחא טירפו לככ .קפסה ינסחמב ןימז רשא יאלמ סיסב לע לעופב עבקת רצומה תונימז .ב

 .ףלחוי רצומה חוקלה תמכסהל ףופכבו - המודו וא/ו ההז םגדמ רחא יפולח טירפ עיצהל תוכזה הרומש
 .דבלב דחא חיינו דיינ Mac בשחמ תינכותה תרגסמב שוכרל יאכז ףתתשמ לכ .ג



 

 

 הז ןונקתל ׳א חפסנב םיטרופמ רשאו iStore תרבח לש םינוירטירקה פ״ע ןיקת דיינ PC בשחמ לע ןיא דיירט תבטה .ד

 i5 - 450 ,ח״ש i3 - 300 :ןלהלכ דיינה בשחמה לש דבעמה גוס יפ לע עבקיי יוכיזה הבוג .יפסכ יוכיז ףתתשמה לבקי

 העגהב - יטנוולרה םגדה יפ לע ריחמ תעצה ןתנית ,ןיא דיירטב Mac בשחמ תרזחהב .ח״ש i9 - 800 ,ח״ש i7 - 600 ,ח״ש
 .יאנכט תקידבל ףופכבו ןשיה Mac-ה םע תשרה יפינסמ דחאל

 .תודיחי 9,530 – עצבמל ׳נימ יאלמ .ה

 .הז ןונקתבש ׳ב חפסנב םייק םירצומה רובע החנהה יזוחא טוריפ .ו
 :תובייחתה אלל תוסנתה שדוח תוינתה .ז

 וא/ו השרומ קסוע םש לע הקפנוה רשא תינובשחב לוחת אל הרקמ לכבו דבלב םייטרפ תוחוקלל הרומש הבטהה .1
 .פ.ח תחת

 וב בצמל ההז יזיפ בצמב ,דבלב תשרה יפינסל בשחמ ריזחהל ןתינ היהי ,ןכרצה תנגה גוח תוארוהמ עורגל ילב .2
 םירזיבאהו םיכמסמה ,םינוליינה לכ תוברל אספוקה תא הרזחב קפסל חוקלה לע .2-ח ףיעסב טוריפה יפל הנקנ
  .הכרעב םילולכה

 :Mac תרזחהל םייטמסוק םיאנת .3
  .)חוכ קפסב תולת אלל( תיאמצע הרוצב הבכו קלדנ בשחמ  §
 .ןיטולחל ןיקתו םיפורש םילסקיפ אלל ,קודס וניאש ךסמ §
 .הניקת הללוסו ירוקמ ןעטמ םע עיגמ §

  .)ב״ויכו ,I/O ירוביח ,תימדק המלצמ ,arB ouchT, ID ouchT ,םירותפכ( הרובש הניאש תינוציח הרמוח §

  .ןעטנו חתמ לבקמ בשחמה §

 .)ב״ויכו USB, iFWi, Bluetooth-ב עדימ תרבעה( תוניקת תויהל בשחמה תויצקנופ לכ לע §

 .הקסעב חכונה תוריש גיצנ י"ע ,״ןיא-דיירט - בשחמ תקידב להונ" לע המיתח §

 תוברל ילזונ קזנ וא םיפושפיש ,םיטנד ,תוטירש ,תוכמ אלל ןיטולחל שדח יטמסוק בצמב רזחוי בשחמ §
 .היזורוק

 :ןיא דיירט תוינתה .ח
 עוציב עגרמ .לוטיבל ןתינ וניאו יפוס וניה תינכותה תרגסמב ןיא דיירט עוציב ,ןכרצה תנגה קוח תוארוהמ עורגל ילב .1

 Mac תשיכר תעב תינובשחב יוכיזב רבעוי ורובעב םולשתהו iStore תולעבל רבעוי רזחומה בשחמה ןיא דיירטה
 .תינכותב םיפתתשמ רשא םימגדהמ םישדח

 בשחמהש דבלבו Mac-ה תשיכר דעוממ םוי 30 ךשמל ןיא-דיירט עצבל תוכזה הרומש היהת תינכותב ףתתשמל .2
-דיירט תרגסמב בשחמ ריזחה תינכותב ףתתשמהו היה .הז הזוחל ׳א חפסנב םיעיפומה םינוירטירקב דמוע רזחומה
 .תונחב השיכרל יוכיז רבוש ףתתשמה לבקי ,Mac-ה תשיכר דמעמב אלש ,ןיא

 תיארחא הנייהת אל iStore .ןיא-דיירטה תרגסמב רזחומה בשחמהמ עדימ לש הקיחמו יוביג עצבל חוקלה תוירחאב .3
 .ותריסמ עגרמ בשחמה לע היהי רשא ישיא עדימ לכל

 רזחה לבקי אל הרקמ לכבו תונחה ירצומ תשיכרל יוכיז שכורה לבקי ןיא דיירטב העצובש הקסע לוטיב לש הרקמב .4
 .יפסכ

 

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

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



 

 

 
 רבדה 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
 

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

  



 

 

 ׳א חפסנ
 ןיא-דיירטל בשחמ תוקידב ןולאש
 

 ?קלדנ בשחמה םאה .1
 אל ןכ

  

 
 לש האלמ הילעל דע ומצעב קלדנ בשחמה ,)רישכמב והשלכ רבש ןיא ,םיאצמנ םירותפכה לכ( םלש בשחמה םאה .2

 ,םימתכ ןיא םא( עגמה ךסמ וא/ו ךסמה תא קודבל שי לעופ בשחמהש ןמזב ,ןכ םג הניקת הרוצב הבכנו הלעפהה תכרעמ
 ?)םירזומ םיעבצ וא/ו םיקדס ,םירבש

 ןיקת אל ןיקת

  

 
 ?)חוקלה לש ןעטמה םע קודבל שי( הניקת הללוסהו הניקת הרוצב ןעטנ בשחמה םאה  .3

 ןיקת אל ןיקת

  

 
 תותשר הארמו קלדנ  Wi-Fi-הש הקידב .4

 דבוע אל דבוע

  

 
 

 .יטנוולרה ףינסב יאנכטל רשקתהל אנ והשלכ בשחמ יבגל קפס לש הרקמ לכב ***
 .״ןיקת אל״-כ רדגומ רישכמה עמשמ ולא תוקידבמ תחאב ןולשיכ ***
 

 ______________:גיצנה םש
 __________________ :ףינס
 _________________ :ךיראת
 _________________:המיתח
 
 

  



 

 

 Mac-ה יבשחמ תוחנה טוריפ – ׳ב חפסנ

ט״קמ טירפ   החנה 

MVVJ2HB/A Apple - MacBook Pro 16 (2019) w/TB/2.6GHz i7 / 16G Ram/512GB / SpaceGrey 7% 

MVVL2HB/A Apple - MacBook Pro 16 (2019) w/TB/2.6GHz i7/16G Ram/512GB / Silver 7% 

MVVK2HB/A Apple - MacBook Pro 16 (2019) w/TB/2.3GHz i9/16G Ram/1TB / SpaceGrey 7% 

MVVM2HB/A Apple - MacBook Pro 16 (2019) w/TB/2.3GHz i9/16G Ram/1TB / Silver 7% 

MYDA2HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Silver 5% 

MYD82HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Space Grey 5% 

MYDC2HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Silver 5% 

MYD92HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Space Grey 5% 

MWP72HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020) w/TB/2.0GHz i5/16G Ram/512GB / Silver 5% 

MWP42HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020) w/TB/2.0GHz i5/16G Ram/512GB / Space Grey 5% 

MWP82HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020) w/TB/2.0GHz i5/16G Ram/1TB / Silver 5% 

MWP52HB/A Apple - MacBook Pro 13 (2020) w/TB/2.0GHz i5/16G Ram/1TB / Space Grey 5% 

MGN93HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Silver 5% 

MGN63HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Space Grey 5% 

MGND3HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Gold 5% 

MGNA3HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Silver 5% 

MGN73HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Space Grey 5% 

MGNE3HB/A Apple - MacBook Air 13 (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Gold 5% 

MGNR3HB/A Apple - Mac mini (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/256GB SSD / Silver 5% 

MGNT3HB/A Apple - Mac mini (2020)/Apple M1 with 8-Core/8GB/512GB SSD / Silver 5% 

MXNG2HB/A Apple - Mac mini/3.0GHz i5/8G Ram/512GB / Space Grey 5% 

MHK03HB/A Apple - iMac 21.5/2.3GHz i5/8GB Ram/256GB SSD / Silver 9% 

MHK23HB/A Apple - iMac 21.5/3.6GHz i3/8GB Ram/256GB SSD / Silver EOL 9% 

MHK33HB/A Apple - iMac 21.5/3.0GHz i5/8GB Ram/256GB SSD / Silver EOL 9% 

MXWT2HB/A Apple - iMac 27 (2020)/3.1GHz i5/8GB Ram/256GB SSD / Silver 9% 

MXWU2HB/A Apple - iMac 27 (2020)/3.3GHz i5/8GB Ram/512GB SSD / Silver 9% 

MXWV2HB/A Apple - iMac 27 (2020)/3.8GHz i7/8GB Ram/512GB SSD / Silver 9% 

MHLV3HB/A Apple - iMac Pro 27 (2020)/3.0GHz Xeon W/32GB Ram/1TB SSD / Space Gray EOL 9% 

MGPC3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Silver 1% 

MGPD3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/512GB SSD / 
Silver 1% 

MGPH3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Green 1% 



 

 

MGPJ3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/512GB SSD / 
Green 1% 

MGPK3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Blue 1% 

MGPL3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/512GB SSD / Blue 1% 

MGPM3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/256GB SSD / Pink 1% 

MGPN3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 8-Core GPU/8GB/512GB SSD / Pink 1% 

MGTF3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 7-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Silver 1% 

MJV83HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 7-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Green 1% 

MJV93HB/A 
Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 7-Core GPU/8GB/256GB SSD / 
Blue 1% 

MJVA3HB/A Apple - iMac 24 4.5K (2021)/Apple M1 with 8-Core CPU and 7-Core GPU/8GB/256GB SSD / Pink 1% 

  


