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 2 דומע 

 אובמ .א

 תועצה עיצהל הנמזה .1

 םידמועה םיעיצמ תאזב הנימזמ )"הטיסרבינואה" :ןלהל( ןליא רב תטיסרבינוא .1.1

 תוירחא ןתמ ,APPLE ירצומ תקפסאל העצה שיגהל ,ןלהל וטרופיש תושירדב

  .ויחפסנבו הז זרכמב טרופמכ ,תורישו

 םידיינ םיבשחמ ,םיחיינ םיבשחמ :םה תשכור הטיסרבינואהש APPLE ירצומ .1.2

 .םיטלבאטו

  .תרגסמה יקפס ויהיש םיכוז ינש רוחבל הטיסרבינואה תנווכב .1.3

 הטיסרבינואה סופמקב ,הטיסרבינואה תודיחיל תורישי עצבתת דויצה תקפסא .1.4

 שרדייש רחא םוקמ לכבו ,םידבועה יתבב ,תפצב האופרל ס"היב סופמקב ,ןג תמרב

 .)"קוריה וק"ל רבעמ םיבושי תוברל( לארשי ץראב םיסופמקל ץוחמ

  .תורשקתהה םכסה תמיתח םוימ םייתנשל איה תורשקתהה תפוקת .1.5

 ,תוכזה הרומש הטיסרבינואל :תורשקתהה תכראהל הטיסרבינואל הרירב תוכז .1.6

 הנש תונב תופסונ תופוקת שולשב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל ,הבוחה אל ךא

 םכסהה תפוקת כ"הס .הטיסרבינואה םע םיביטימ וא םיהז םיאנתב ,תחא לכ

  .םינש )שמח( 5 דע לש תרבטצמ הפוקתל תויהל הלוכי

 
 זרכמל םינמז חול .2

  :זרכמל םינמזה חול ןלהל

 ךיראת תוליעפ

 6.20208. זרכמה םוסרפ דעומ

 17.6.2020 הרהבה תולאשל ןורחא דעומ

 12:00 העשב 7.7.2020 םיזרכמה תביתל תועצה תשגהל ןורחא דעומ

 30.9.2020  העצהה ףקות
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 םייוניש .3

 ךורעל תיאשר הטיסרבינואה ,תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה ףלח אל דוע לכ .3.1

 ,ויפ לע וא זרכמב ועבקנש םינושה םידעומב ןכו זרכמה יאנתב תומאתהו םייוניש

 תשגהל ןורחאה דעומה תא תוחדל ןכו תורהבה ןתמל דעומה תא תונשל ,הז ללכבו

  .תועצהה

 רתאב וא ,זרכמה םסרופש ןפואב םסרופת רומאכ תומאתהו םייוניש רבדב העדוה .3.2

 עיצמ לכ לע .הטיסרבינואה לש התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה לש טנרטניאה

 תחת ,)www.biu.ac.il( הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתא תא תעל תעמ קודבל

 .זרכמה רפסמ רותיאו "םיזרכמ תמישר" הנשמ תינושלו "םיזרכמ" תינושל

 יהשלכ העדוה תודוא עדי אל וא לביק אל יכ העיבתו הנעט לכ היהת אל עיצמל .3.3

  .ליעל 3.2 ףיעסב רומאכ המסרופש

 תועצמאב םותחי עיצמה .זרכמה יאנתמ דרפנ יתלב קלח הנווהת הלא תועדוה .3.4

 יכמסממ קלחכ ותעצהל התוא ףרציו רומאכ העדוה לכ לע ומעטמ המיתחה ישרומ

 .זרכמה

 תורדגה .4

 זרכמב וכזש םיעיצמה לכ לש רגאמ – )"רגאמה" וא( "תרגסמ יקפס רגאמ" .4.1

  .תרגסמה

 ירצומ רובע ריחמ תועצה שיגהל תרגסמה יקפס רגאמב םיקפסל הינפ – "רוחית" .4.2

APPLE.  

 ריחמה ןויצ תעיבקל שמשיש זרכמה תרגסמב עצובמה רוחיתה – "סיסבה רוחית" .4.3

 זרכמב םיכוזה תא עובקל תנמ לע תוכיאה ןויצ םע דחיב ללקושיש עיצמ לכ לש

  .תרגסמה
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 םיחפסנ .5

  :םה ,ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,הז זרכמל םיחפסנה

 ;םישרדנה דויצהו םיתורישה טרפמ  –  1 חפסנ .5.1

 ;תורשקתה םכסה  –  2 חפסנ .5.2

 ;העצהה תרבוח  –  3 חפסנ .5.3

 ;יפסכ רוזחמ לע השרומ סמ ץעוי וא ח"ור רושיא – 'א3 חפסנ .5.4

 -ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל ב2 ףיעס יפל ריהצת – )1('ב3 חפסנ .5.5

1976; 

-ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל 1ב2 ףיעס יפל ריהצת –  )2('ב3 חפסנ .5.6

1976; 

  םיתוריש ינתונ םע םירשק םויק יא /םויק לע הרהצה – 'ג3 חפסנ .5.7

 ;הטיסרבינואל םירחא   

-ו"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוחל 'ג2 ףיעסל םאתהב ריהצת –      'ד3 חפסנ .5.8

 ;)2016 ו"עשת 25 'סמ ןוקית( 1992

 ;עיצמה רתאב רויס ח"וד –     'ה3 חפסנ .5.9
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   ףסה יאנת .ב

 יללכ .6

 םיאנתה לכ לע העצהה תשגה דעומב םינועה םיעיצמ קר ףתתשהל םיאשר זרכמב .6.1

 םיטרופמה םיאנתה לכב םידמוע םניאש העצה וא עיצמ .ןלהל הז קרפב םיטרופמה

 .ולספי – ןלהל

 ףס יאנת םויק .ומצע עיצמב םייקתהל םיכירצ עיצמל םיסחייתמה ףסה יאנת .6.2

 הדימעכ בשחיי אל רחא םרוג לכב וא תוינמ לעבב ,עיצמה לש ןוגראב רושק דיגאתב

 .ףסה יאנתב

  .ףתושמב םימרוג רפסמ ידי לע העצה שיגהל ןיא .6.3

 םייללכ ףס יאנת .7

 םשר :ןוגכ( רבדב עגונה םשרב םושרה ,לארשיב דגואמ יטפשמ ףוג וניה עיצמה .7.1

 .השרומ קסוע וא ,)תויופתושה םשר ,תורבחה

 ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיאבה םירושיאב קיזחמ עיצמה .7.2

 ףיעסל םאתהב םיריהצת )ב( ;ןידכ םירפס לוהינ לע ףקת רושיא )א( :םיפקת םהשכ

 שרדנל םאות חסונב ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל 1ב2 ףיעסלו ב2

 .)2('ב3 -ו )1('ב3 יחפסנב

 םייעוצקמ ףס יאנת .8

 דעומב ףקותב ASE (Apple Solution Expert Education) תכמסה לעב עיצמה .8.1

 .תועצה תשגהל ןורחאה

 .AAR (Apple Autohrized Reseller) השרומ קוושמ וניה עיצמה .8.2

-מ תחפ אלש יפסכ ףקיהב APPLE ירצומ תריכממ יתנש יפסכ רוזחמ עיצמל .8.3

 .2018-ו 2017 םינשהמ תחא לכב ,)מ"עמ ללוכ אל( 1,000,000
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 6 דומע 

:ףסה יאנתב ותדימע תחכוה ךרוצל ,םיאבה םיכמסמה תא ותעצהל ףרצי עיצמה  

 החכוהה השירד רואית ףיעס

 םייללכ ףס יאנת

 םושר דיגאת וא דיחי 7.1
 .ןיד יפ לע לארשיב

 עגונה םשרב דיגאת םושיר תדועת לש ימוליצ קתעה
  .םיסמה תושרמ השרומ קסוע תדועת לש וא ,רבדב
 קתעה איצמהל שרדנ םושר דיגאת אוהש עיצמ :הרהבה
 יד אלו ,םידיגאתה םשרב םושירה תדועת לש ימוליצ
 .השרומ קסוע תדועת תאצמהב

7.2 
 תואקסע קוח יפל םירושיא
-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג

1976. 

 .ןידכ םירפס לוהינ לע ףקת רושיא לש ימוליצ קתעה .א
 סמ יוכינ לע רושיא קפסה איצמי ,הכזיש לככ[
 .]הרומתה םולשת ךרוצל

 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיריהצת ינש .ב
 זרכמל )2('ב3-ו )1('ב3 יחפסנ חסונב ,1976-ו"לשתה
 .רוקמ תומיתחבו ,הז

 םייעוצקמ ףס יאנת

 תכמסה לעב עיצמה תויהל APPLE תרבח םעטמ רושיא .ASE תכמסה 8.1
ASE. 

 קוושמ עיצמה תויהל APPLE תרבח םעטמ רושיא .AAR השרומ קוושמ 8.2
 .AAR השרומ

 .'א3 חפסנ חסונב השרומ סמ ץעוי וא ח"ור רושיא .עיצמה לש יפסכ רוזחמ 8.3
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  זרכמב הערכהה .ג

 ורחבייש םיקפסה 'סמ .9

  .זרכמב וכזש תרגסמ יקפס 2 לש רגאמ םקוי זרכמה תרגסמב .9.1

 תאזו וכזש םיקפסה תומכ תא םילשהל שדח זרכמ ךורעל תיאשר הטיסרבינואה .9.2

 םכסהה תפוקת ךלהמב םא וא 9.1 ףיעסב תניוצמה תומכהמ תחפת תומכהו הדימב

 .איהשלכ הביסמ 9.1 ףיעסב תניוצמה תומכל תחתמ םיקפסה תומכ דרת

 ,ןגורידלו ןלולקשל ,תועצהה תניחב ןפואל םאתהב עצבתת רגאמל םיקפסה תריחב .9.3

 .ךשמהב טרופמש יפכ

 זרכמל תועצהה תניחב .10

 :םיאבה םיבלשה יפ לע להנתת זרכמב תועצהה תניחב 

 ףסה יאנתב םיעיצמה לש םתדימע תא הטיסרבינואה ןחבת ,ןושארה בלשב .10.1

  .אבה בלשל רובעי ,ףסה יאנתב דמעש עיצמ .זרכמב תופתתשהל

 25( תוכיא לש םידדמ יפ לע ןושארה בלשב ודמעש םיעיצמה וגרודי ,ינשה בלשב .10.2

 םהל ונתנייו ןלהל 11 ףיעסב תוכיאה יפיעס תלבטב טרופמכ )100 ךותמ תודוקנ

 25 ךותמ תוחפל תודוקנ 18 לש ללוכ תוכיא ןויצ לביקש עיצמ קר .םימיאתמ םינויצ

 ,תוחפ וא םיעיצמ )השולש( 3 הז בלשל ועיגי םא ,םלוא .אבה בלשב רובעי ,תודוקנ

  .ישילשה בלשל םלוכ ורבעי

 תודוקנב םינויצה עצוממ היהי תוכיאה יפיעסמ ףיעס לכב עיצמל ןתנייש ןויצה

  .הקידבה תווצמ דחא לכ ידי לע ול ונתינש

 בלשב ץוחנה ןויצה תא ולביקש םיעיצמה לש ריחמה תועצה וחתפיי ,ישילשה בלשב .10.3

 טרופמכ )100 ךותמ תודוקנ 75( ריחמה יפיעס יפ לע וגרודי םיעיצמה הז בלשב .ינשה

  .םימיאתמ םינויצ םהל ונתנייו ןלהל 12 ףיעסב

 יפיעסב העצהה הלביקש תודוקנה 'סמ רוביח סיסב לע בשוחי תועצהה לולקש .10.4

 בלשה( ריחמה יפיעסב העצהה הלביקש תודוקנה 'סמ םע ,)ינשה בלשה( תוכיאה

 תוכוזה תועצהה ויהי רתויב הובגה יפרצמה ןויצה תולעב תועצהה יתש .)ישילשה

 .)הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעוו רושיאל ףופכב(

 גורידב הנושארה האצותה איהש ההז תללקושמ האצות רתוי וא תועצה יתש ולביק .10.5

 תבוח קוחל ב2 ףיעסב ותועמשמכ השיא תטילשב קסע לש איה ןהמ תחאו

 שרדנכ ריהצתו רושיא העצהה תשגה תעב ךכ לע ואצמוהו ,1992-ב"נשת ,םיזרכמה

    .זרכמב הכוזכ הרומאה העצהה רחבת ,ל"נה ב2 ףיעסב
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 רחא זרכמב תאצל וא/ו זרכמה תא לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה .10.6
 םאתהב הכוזה םע םכסה לע םותחל אל וא/ו רומאה תורישה ןתמו דויצה תקפסאל
  .תוביסנ יוניש תורקב וא/ו היכרצל וא/ו היצוליאל ,התעד לוקישל

 100 ךותמ תודוקנ 25 - )תוכיא( ינשה בלשב תועצהה גוריד .11

 יאנתב תודמועה  תועצהה גורידל תוצלמה הינפב איביש יעוצקמ תווצ הנמת םיזרכמה תדעו
  :ןלהל טרופמכ הדימ תומא יפל )"תורשכה תועצהה"( ףסה

  

 רואית תוכיא דדמ 'סמ
 דוקינ

 ןויצב
 תוכיאה

 רתאב רויס  .1
 עיצמה

 .עיצמה רתאב הטיסרבינואה תווצ י"ע ךרעיש רויס
 םיעצמאה ףקיה ,הדבעמה תמר ,עיצמה לש תורישה ךרעמ ןחביי רויסה תרגסמב
 לומ תוליעפה תא להניו ליבויש עיצמה תווצ תכרעה ,תוליעפה תבוטל ודמעויש
  .דועו ,הטיסרבינואה
 .'ה3 חפסנב םיטרופמה םיאשונה יפ לע רויסה תא גרדי הקידבה תווצב רבח לכ

 'קנ 15

 תעד תווח  .2
 תוחוקלמ

 ירצומ קפיס םהל תוחפל תוחוקל 5 לש םהיטרפ תא ותעצהל ףרצי עיצמה
APPLE )לש יפסכ ףקיהב ,)םידפייאו םיחיינ ,םידיינ םיבשחמ תוחפל םהיניבו 

 דעומל ומדקש םינשה 3 ןיבמ תחאב ,תוחפל יתנש )מ"עמ ללוכ אל( ₪ 200,000
 .תועצה תשגהל ןורחאה
 גצותש תוחוקלה תמישר ךותמ ,עיצמה לש תוחוקלל הנפת הטיסרבינואה
 דחא לכמ לבקתו ,המצעב רתאת הטיסרבינואהש םירחא תוחוקלל וא ותעצהב
 .ןלהל טרופמכ עיצמה לע תעד תווח םהמ
 ןתמב ,הזכ היה םא ,םדוק ןויסינ ןובשחב איבהל תיאשר הטיסרבינואה
  .הטיסרבינואה רובע םימוד םיתוריש
 2 כ"הס( ףסונ חוקל גיצנו הטיסרבינואה יגיצנמ תעד תווח תלבק לש הרקמב
 :ןמקלדכ עצבתי תעדה תווח ינויצ לולקש ,)תעד תווח
 .40% - תפסונ ד"ווח 60% - הטיסרבינואה לש ד"ווח
 וניוצ אלש תוחוקל /רשק ישנאל תונפל התוכז לע תרמוש הטיסרבינואה
 .העצהב
 ןוגכ םינייפאמל תוסחייתה ךות 0-100 לש הלאקסב ןויצ תתל שקבתי חוקלה
 ןורתפלו הקפסאל םינמז תוחולב הדימע :)ההז לקשמ ןתניי ןייפאמ לכל(

 יאנתב הדימע ,תונימז ,תויעב /תולקת ןורתפב תויעוצקמ ,תוריש תולקת
 תיללכ ןוצר תועיבש ,םיפסכה לומ תולהנתהבו תוינובשחב קויד ,תורשקתהה
  .םיתורישה תוכיאמ
 .םיאתמה דוקינה תלבקל 0.1-ב לפכוי ןויצה

'קנ 10

 'קנ 25 כ"הס
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  100 ךותמ תודוקנ 75 - )ריחמ( ישילשה בלשב תועצהה גוריד .12

 עיפומה( ב"הרא APPLE ןוריחמל תפסות זוחא וא החנה זוחא עיצהל עיצמה לע .12.1
 ריחמה תעצה תלבטב םיעיפומה םיטירפה לכל )www.apple.com רתאב
 .ב"הרא רלודב םיבוקנ ןוריחמב םיריחמה .העצהה תרבוחבש

 :ךכ בשוחתש העצהה תולע עבקת ריחמה תעצה תלבטב טירפ לכל .12.2

 :החנה זוחא עיצה עיצמה םא .12.2.1

 100 - עצומ החנה זוחא = העצהה תולע

 :תפסות זוחא עיצה עיצמה םא .12.2.2

 100 + עצומ תפסות זוחא = העצהה תולע

 לבקת רתויב הכומנה העצהה תולע תלעב העצהה ,ריחמה תעצה תלבטב טירפ לכל .12.3
 סחיב דוקינ ולבקי תועצהה רתי לכו ,טירפל ירשפאה יברימה תודוקנה רפסמ תא
 :האבה החסונה יפל הילא

 רתויב הכומנה העצהה תולע X ירשפאה יברימה 'קנה 'סמ
 תקדבנ העצה תולע

 

 :האבה החסונה יפל בשוחי תיפסכה העצהה לש ללוכה דוקינה .12.4

 X  75%  ריחמה תעצה תלבטב םיטירפהמ דחא לכב הלביק העצההש תודוקנה םוכס
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 הטיסרבינואה  לש תרגסמה יקפס ןיב תורחתה לוהינ .ד
 APPLE ירצומל תרגסמה יקפס ןיב תורחתה לוהינ ןפוא .13

 הטיסרבינואה לש תרגסמה יקפס רגאמל וסנכי הז זרכמ תרגסמב ורחבייש םיקפס .13.1
  .APPLE ירצומ םוחתב

 ריחמ תועצה תלבקל השקבב היכרצ יפל תרגסמה יקפסל הנפת הטיסרבינואה .13.2
 לכל העצה עיצהל בייחתמ תרגסמה יקפסמ דחא לכ .שוכרל הנוצרבש םי/רצומל
 ךומנ היהי אל ודי לע עצויש החנהה רועישו ,הטיסרבינואה לש רומאכ השקב
 רועיש וא ,זרכמב תיפסכה ותעצה תרגסמב ודי לע עצוהש החנההש רועישמ
 תרגסמב ודי לע עצוהש תפסותה רועישמ הובג היהי אל ודי לע עצויש תפסותה
 ריחמה תא עיצהש תרגסמה קפסמ ו/שכריי םי/רצומה .זרכמב תיפסכה ותעצה
 .רתויב לוזה

 .הז זרכמב רדגומכ עיצמה לש תוכיאה ןויצ םע וללקושי םיריחמה ,סיסבה רוחיתב .13.3
 ןכל .ןובשחב רתוי חקליי אל תוכיאה ןויצו ועבקי םיריחמה קר ףסונ רוחית לכב
 הרוצת/םגדה ותואל רתויב לוזה קפסה היהי הרוצת/םגד לכל הכוזה םירוחיתב
 תלבקל הנמזהב עיפויש חתפמ יפ לע םנשי םא םיגורדשהו תופסותה לולקש רחאל(

 .)תועצהה

 הכוזה קפסב הריחבה )מ"עמ ללוכ( ₪ 60,000 – מ הובגה םוכסב תדדוב הנמזהב .13.4
 .הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעו ידי לע רשואת

 ול הצוחמ וא רגאמב רחא קפסמ שוכרל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה .13.5
 םיזרכמ שכר ח"מר רושיאב תאזו םירחא םילוקיש וא ז"ול ילוקישל םאתהב
 .תויורשקתהו

 ריחמ תועצה תלבק ךרוצל םיקפסל היינפה ןפוא .14

 םע רגאמב םילולכה םיקפסל ליימב הנפת הטיסרבינואב בושחמ שכר תיניינק .14.1
 .ריחמ תעצה תלבק ךרוצל שרדנה דויצה טרפמ

 ריחמה תא םיקפסה וגיצי ,הז זרכמ תרגסמב רדגומ שקובמה טירפה םהב םירקמב .14.2
 תלבקל תוינפל הנעמב םיקפסה תועצה ,םלוא .טרפמל םדי לע שקובמהו ןכדועמה
  .)סיסבה רוחיתב( הז זרכמל הנעמב ונייצי םתוא םיריחמה לע ולעי אל ריחמ תועצה

 הנעי אל רשא קפס .ל"נכ השקב לכל ריחמ תעצה שיגהל ביוחמ רגאמב ללכנה קפס .14.3
 ןימזהל היהי ןתינו העצה שיגה אלש רבדה בשחי ,תמיוסמ ריחמ תעצהל השקבל
 הנעי אלש קפס .העצה שיגה רשאו רגאמב ללכנה רחא קפסמ שקובמה דויצה
 לוקיש יפ לע רגאמהמ ערגיהל וא/ו סנקיהל לולע ריחמ תעצהל תופסונ תושקבל
 .)2 חפסנ( תרגסמה םכסהב 18 ףיעס יפ לעו הטיסרבינואה לש התעד
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 רגאמב םימייקה םיקפסה בכרהב םייוניש עוציב .15

 :םיאבה םירקמב תרגסמה יקפס רגאממ קפס עורגל תיאשר היהת הטיסרבינואה .15.1

 תקפסאב תורושקה תונושה תורשקתהה תושירדב דמוע וניא קפסה .15.1.1
 רחא יתוהמ םרוג לכו םינמזה תוחול ,תורישה תמר ,םיתורישהו דויצה
 .הטיסרבינואב הדובעה עוציבל עגונה

 ותעצהב גיצה התוא ריחמה תעצה לע הלועה ריחמ תעצה רסמ קפסה .15.1.2
 .זרכמל

 .איהש הביס לכמ הטיסרבינואל דויצ קפסל ברסמ קפסה .15.1.3

  .הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעו רושיאב ,תרחא הריבס הביס לכ .15.1.4

 תורשפא קפסל ןתניתש רחאל קר השעית ליעל םיקומינהמ הזיאמ קפס תעירג .15.2
  .ותדמע עיבהל

 םימרוגה רושיאב אלא ,הטיסרבינואה םע תורשקתהה תא םייסי אל קפס .15.3
  .הטיסרבינואב םיכמסומה

 אל ךא ,תיאשר הטיסרבינואה היהת ,ליעל 15.1 םיפיעסב טרופמהמ הרקמ תורקב .15.4
 קפס תפלחהל יואר קפסכ ותוא הרידגה זרכמב ותעצה גורידש ימל תונפל ,תביוחמ
  .רגאמב
 ורדגוהש ףסה יאנתב דמוע וניה יכ חיכוהל השירדב הז קפסל הנפת הטיסרבינואה
  .זרכמב םישרדנה ןוישירו רושיא לכ םויקו ירחסמה ודמעמ ,ונויסינ תוברל ,זרכמב

 הלוקיש יפל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה - רגאמב םינוכדע עוציב .15.5
 םיקפס תעירג ,םיפסונ םיקפס תסנכהל וקלח וא ולוכ ,רגאמה תא חותפל ידעלבה
  .רגאמה לוטיב ףאו
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 זרכמה תולהנתה ןפוא .ה

 זרכמה יכמסמב ןויע .16

 לש טנרטניאה רתאמ זרכמה יכמסמ תא דירוהל םיעיצמה תורשפאב .16.1
  .זרכמל הנעמה תשגה וא/ו ןויע ךרוצל ,הטיסרבינואה

 ןיינבב ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ידרשמב םג ירשפא זרכמה יכמסמב םניח ןויע .16.2
 :ןופלטב שארמ םואתב( 09:00-13:00 תועשה ןיב 'ה דע 'א םימיב ,209 רדח ,408

03-5318552(. 

  תורהבהה ךילה .17

  .זרכמב לופיטה תא זכרי רשא ,ומעטמ רשק שיא תוצקהל שרדיי עיצמ לכ .17.1

 עיצמ לכ יאשר )ף"שת ןויס ה"כ( 17.6.2020 םויל דעו זרכמה םוסרפ םוימ לחה .17.2
 ינורטקלא ראודב וא 03-5318552 סקפ תועצמאב בתכב הטיסרבינואל תונפל
 michrazim.log@biu.ac.il הלאש וא תוגייתסה ,הרהבהל השקב לכ תולעהלו 
 ןתינ אל הז ךיראת רחאל .ויתובקעב אובתש תורשקתהב וא זרכמב הרושקה
   .תופסונ תולאש וא תויוגייתסה תולעהל

 ףיעסה יטרפ תא ,זרכמה רפסמו םש תא ,ויטרפ ןייצל עיצמה לע ,רומאכ הינפ לכב .17.3
  .תוגייתסהה תוהמו

 זרכמה יכמסמב תוגייתסה וא הרעה ,הקיחמ ,תפסות ,יוניש לכ םושרל ןיאש ,רהבוי .17.4
 .העצהה תליספל םורגל לולעש רבד ,הטיסרבינואהמ שארמ רושיא תלבק אלל

 .תובושתה ןתמב אלמ תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .17.5

 רויסו( תורהבהה ךילה תובקעב – )הרהבה תולאשל הנעמ( – תובושת ךמסמ .17.6
 תולאשה ,תוינפה תא זכרי רשא ,םכסמ ךמסמ ןכוי ,)םייקתיש לככ ,םינלבק
 .םיעיצמל םישגדו םיאשונ ןכו תויוגייתסההו

 ףושחל ילבמ תאזו הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאב םסרופי תובושתה ךמסמ .17.7
 .הינפה ןכות תפישחל רשאב תעד לוקיש היהי הטיסרבינואל .הנופה תוהז תא

  .תובושתה ךמסמ תלבק תא אדוול םיעיצמה תוירחאב .17.8

 תוברל ,עיצמ לכ לעו ,זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ תובושתה ךמסמ .17.9
 ידי לע םותח אוהשכ ,זרכמה יכמסמל ,תורהבהה ךילהב קלח חקל אל רשא עיצמ
 .ותאירק רושיא תואל עיצמה

 תועצמאב םתח םא ןיב ,תובושתה ךמסמב רומאב ביוחמ עיצמה יכ רהבומ ,םלוא .17.10
  –ואל םא ןיבו ,ותעצהל ופריצו רומאכ תובושתה ךמסמ לע ומעטמ המיתחה ישרומ
 ,ותעצהל ופרצלו תובושתה ךמסמ לע םותחל שורדל תיאשר היהת הטיסרבינואהו

 .ותעצהב ןכ השע אלש לככ ,תועצה תשגהל ןורחאה דעומה רחאל ףא
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 העצהה תנכה יבגל תוארוה .18

 תרבוח ,)תועצה עיצהל הנמזהה( זרכמה בתכ תא תללוכ "העצהה" ,קפס רסה ןעמל .18.1
 ,)1 חפסנ( םיתורישה טרפמ ,)2 חפסנ( תורשקתהה םכסה ,)3 חפסנ( העצהה
 ידי לע םיעיצמל תעל תעמ תוחלשנש תורהבהה ,הלא לכל תופורצהו םיחפסנה
 הלא לכ יפל רוסמלו שיגהל ,איצמהל עיצמה לעש ףסונ ךמסמ לכ ןכו ,הטיסרבינואה
 םשל וא ףסה יאנתב עיצמה תדימע תחכוה םשל ץוחנה ךמסמ לכ ןכו הטיסרבינואל
 .ןויצהו העצהה תניחב יבלשב ודוקינ

  .דבלב תילגנאה וא תירבעה הפשב אלומת העצהה .18.2

 תובית ישארב וא האלמ המיתחב דומעו דומע לכב ,עיצמה ידי לע םתחת העצהה .18.3
 .)דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתבו(

 שגד ןתמ ךות ,זרכמה יכמסמב יולימל םידעוימה תומוקמה לכ תא אלמי עיצמה .18.4
 תעצה יולימלו הז )3 חפסנכ( זרכמל תפרוצמה העצהה תרבוח יולימל דחוימ
  .ןאולמב ,ריחמה
 ןפואב םיכמסמה ושרופי ,זרכמה ףוג ןיבל העצהה תרבוח ןיב הריתס לש הרקמב
 .זרכמה תרטמ תא םייקמה

 ,תוגייתסה וא/ו ,העצהה יכמסמב והשלכ ףיעסל תוסחייתה רדעה וא ןותנ רדעה .18.5
  םילולע – ומסרופש יפכ העצהה יכמסמ חסונמ תוגירח וא/ו תופסות ,םייוניש
 . הטיסרבינואה תעד לוקיש יפל ,העצהה תליספל םורגל

 הטיסרבינואהו ,רומאכ הנשי וא/ו גורחי ,גייתסי ,ףיסוי עיצמה םא ףא ,םוקמ לכמ .18.6
 קר םידדצה תא בייחי יזא  -  העצהה תא לוספל אלש התעד לוקיש יפ לע טילחת
  .םייונישו תוגירח ,תויוגייתסה ,תופסות םתואמ םלעתהב העצהב שקבתה רשא

  .זרכמה יפ לע םישרדנה םיריהצתהו םירושיאה לכ תא ותעצהל ףרצי עיצמה .18.7

 העצהה תשגה .19

 זרכמה םש טעמל ,ינוציח יוהיז אלל ,תורוגס תופטעמ יתשב שיגהל שי העצהה תא .19.1
 :ןמקלדכ ,זרכמה רפסמו

  :לולכתש "תוכיאו ףס יאנת" ןמוסתש תחא הפטעמ .19.1.1

 שגותש ריחמה תעצה טעמל( שיגהל שיש העצהה יכמסמ לכ תא .א
 ;)תדרפנ הפטעמב

 לע המותחה העצהה לש הקירס וללכיש תבשחוממ הידמ / רוטילקת .ב
  .ריחמה תעצה טעמל ,היחפסנ לכ

  :לולכתש ,"ריחמ תעצה" :ןמוסתש הינש הפטעמ .19.1.2

 ;המותח )3 חפסנמ ריחמה תעצה תלבט( ריחמה תעצה .א

  .ריחמה תעצה לש הקירס ליכמה רוטילקת .ב

  .הנושארה הפטעמה ךותב שיגהל שי )ריחמ תעצה( היינשה הפטעמה תא .19.1.3

 יאנת( רמוחה ראשמ קלח וא לכ םע דחי תשגומ ריחמה תעצה הב העצה .19.1.4
  .לספיהל הלולע )'וכו תוכיא תוברע ,ףס
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 זומת ו"ט( 7.7.2020 םוימ רחואי אלו תורהבהה ךילה םויס רחאל שגות הפטעמה .19.2
 רדח ,408 'סמ הנבמ ,שכרה ןיינבב תבצומה םיזרכמה תביתל 12:00 העשב )ף"שת

  .ןליא רב תטיסרבינואב 209

 .ומש תאו זרכמה רפסמ תא ןייצל שי הפטעמה לע .19.3

 אל םיזרכמה תדעו .םיעיצמה תוירחא לע איה ליעל ןיוצמה דעומב העצהה תשגה .19.4
 .תועצה תשגהל ןורחאה דעומב םיזרכמה תבית ךותב אצמת אל רשא העצהב ןודת
 תבית .תועצה תשגהל ןורחאה דעומל רחואמ דעומב העצה תשגה רתות אל
 ענמי ,רתויב לקה ולו ,רוחיאש ךכ השגהה םויב קוידב 12:00 העשב לענת םיזרכמה
 ךרדב םרגיהל םילולעש םיבוכיע ןובשחב איבהל עיצמה לע .העצהה תשגה תא
 הינח תאיצמל שרדייש ןמזה ךשמ תא ןכו ,)העונת יסמוע ,ריוא גזמ יעגפ לשב לשמל(

 םינוש םיבוכיע הזב אצויכו ,םיזרכמה תבית לא העגהלו הטיסרבינואה תברקב
 .ךכל בל םישב דעומ דועבמ בטיה ךרעיהל עיצמה לעו – עראל םילולעש

 תשגה ךרוצל בכר ילכ תועצמאב הטיסרבינואה חטשל םיעיצמ תסינכ רשפאתת אל .19.5
  .העצהה

 .סקפב וא ינורטקלא ראודב תועצה שיגהל ןיא הרקמ םושב .19.6

 יכמסמ ללכ תא ארק עיצמהש ,ךכל הטולח היאר הווהמ המותח העצה תשגה .19.7
 .תגיוסמ יתלבה ותמכסה תא םהל ןתנו םהב רומאה תא ןיבה ,זרכמה

 יטנוולר עדימ לכו תורשקתהה יאנתו הנמזהה יאנת תקידבל יארחא היהי עיצמה .19.8
 ,םייטנוולרה םינקתהו םינידה תוברל ,וז הנמזה יפ לע תורשקתהה עוציבל רושקה
 וא/ו העידי יא תנעט לכ לע רתוומו רומאכ םיאנתל םיכסמ אוה ותעצה תשגהבו

 .המאתה יא וא/ו תועט

 היהי ןתינ אלו ,לוטיבל תנתינ יתלבו תרזוח יתלב ,תיפוס אהת שגותש העצה לכ .19.9
 הטיסרבינואה םא וא/ו זרכמה יכמסמב תרחא בתכנ םא אלא ,הנקתל וא/ו התונשל
 הפוקתל עיצמה תא בייחת איהו ,םיכמסמב תיתועמשמ תועט הלפנ יכ הרשיא
 .העצהב טרופמכ

 םיעיצמ םע תועצה וא/ו םיריחמ םאתל םהמ ימ וא/ו םיעיצמה לע רוסיא לח .19.10
 םילאיצנטופ םיעיצמ וא עיצמ םע םירדסהב אובל וא/ו ,םהמ ימ וא/ו םירחא
 דוגינב הלועפ לכש שגדוי .ב"ויכ לכו םדי לע השגה תעצה תעינמל עגונב רומאכ
 .לבוכ רדסה רדגב התויהב רתיה ןיב תילילפ הרבע תווהל הלולע ליעל רומאל
 םייק הב העצה לכ לוספל טלחומה התעד לוקיש יפ לע תיאשר אהת הטיסרבינואה
  .רומאכ לוספ םואתל ששח התעדל

 ,איהש העצה לכ וא תיבטימה העצהה תא לבקל תבייחתמ הניא הטיסרבינואה .19.11
 םסרפל וא/ו זרכמה ףקיה תא ביחרהל וא/ו םצמצל וא/ו לטבל תיאשר היהת איהו

 היצוליא ,התעד לוקיש יפל לכהו – זרכמה עוציב דעומ תא תוחדל וא/ו שדח זרכמ
  .ןיד לכ תוארוהל ףופכבו הז זרכמ תוארוהל ףופכב ,הטיסרבינואה לש היכרצו
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 לכ םהמ ימל וא/ו םיעיצמל היהת אל ,ליעל רומאכ לועפל הטיסרבינואה הטילחה .19.12
 רחא ףוג וא/ו םדא יפלכ וא/ו הטיסרבינואה יפלכ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת
 תשגהב םירתוומ םהמ ימ וא/ו םיעיצמה ,ןיפוליחלו ,המעטמ וא/ו המשב לעופה
  .רומאכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ לע העצהה

 העצהה ףקות .20
 הרחב םיזרכמה תדעו םא םג ,ללוכ 30.9.2020 םויל דע הפקותב דומעת העצהה .20.1

 וב רוזחי זרכמב הכזש עיצמה ובש הרקמל תאזו ,הכוזה העצהכ תרחא העצהב
 וא איהש הביס לכמ ףקותל סנכת אל ותיא תיזוחה תורשקתההש וא ותעצהמ
   .איהש הביס לכמ הנמז םרט םייתסת
 האבה תיבטימה העצהה לעב לע זירכהל םיזרכמה תדעו תיאשר הלא תוביסנב
 עיצמב םייקתהל םיכישממ הזרכהה דעומבש דבלבו ,זרכמב הכוזכ רותב הירחא
 זרכמה יאנת לכ .זרכמב תופתתשהל ףס יאנת וויהש תורישכה יאנת רותב אבה
 םיאנתב האבה תיבטימה העצהה לעב עיצמה דמע אל .האבה העצהה לעב לע ולוחי

 םיזרכמה תדעו היהת ,הז זרכמ יפ לע םכסהב רשקתהל הצר אל וא םישרדנה
  .האלה ןכו וירחא אבה עיצמל תונפל תיאשר

 םוי 30 -ב רותב האבה העצהה תריחבל דעומה ךיראהל תיאשר םיזרכמה תדעו .20.2
  .התעד לוקיש יפל םיפסונ

 םכסהה לע המיתח .21
 םימי 5 ךות זרכמל ףרוצמה םכסהה לע םותחל םיכוזה תא ןימזת הטיסרבינואה .21.1

 עבקייש רחא ןמז ךות וא ,ךכ לע הטיסרבינואה תעדוה םוימ ,)הדובע ימי השימח(
 .הדי לע

 איצמהל םיכוזה ושרדיי ,הטיסרבינואה ידי לע םכסהה תמיתחל יאנתכ .21.2
 ,םיכמסמה לכ תא ,השירדה תעדוהב עבקייש דעומה ךותב ,הטיסרבינואל
 לע ףקת רושיאו עוציב תוברע תוברל ,םכסהב םיטרופמה םירושיאהו תויובייחתהה
  .םיחוטיב םויק

 הווהמ ךכל בצקוהש דעומה ךותב םכסהה לע המיתח יא וא/ו םיכמסמה תאצמה יא .21.3
 לוטיב לע זירכהל תיאשר םיזרכמה תדעו היהת הזכ הרקמב .זרכמה יאנת לש הרפה
 העצהל עיצמה ידי לע הפרוצש תוברעה תא טלחל ןכו ,זרכמב עיצמה לש ותייכז
 ערפיהל הטיסרבינואה לש התוכזמ עורגל ילבמ תאז לכ .)וזכ תוברע השרדנש לככ(

 .הרפההמ האצותכ הל םרגייש ףסונ קזנ לכ ןיגב עיצמהמ
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 יללכ .ו

 תורהבה וא ףסונ עדימל השירד .22

 וא בתכב תורהבה זרכמה לש בלש לכב עיצמ לכמ שקבל תיאשר םיזרכמה תדעו .22.1
 תושירדל םיסחייתמה םירושיא וא תוצלמה ,רסח עדימ תמלשה וא ,העצהל הפ לעב
 לכ עצבל ןכו ,זרכמה יאנתב עיצמה לש ותדימע תניחב ךרוצל ,זרכמב תוטרופמה
 עיצמל רשפאל ידכ ךכב היהי אלש דבלבו העצהה תניחבל השורדה תרחא הלועפ
 תורהבהה .םירחא םיעיצמ לע ןגוה יתלב ןורתי ול קינעהל וא ותעצה תא תונשל
 .העצההמ דרפנ יתלב קלח ויהי

 ,םגפה לע גילבהל וא העצהב לפנש םגפ ןוקית לע תורוהל תיאשר םיזרכמה תדעו .22.2
 תא תתרשמ וז הטלחה יכ וא םיעיצמה ןיב ןויוושב עוגפל ידכ ךכב ןיא יכ האצמ םא
 .הז זרכמ לש ותילכת

 תינתומ וא תגיוסמ העצה .23
 .זרכמה תושירד םע דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב התוא הנתי וא ותעצה תא גייסי אל עיצמ
 וא גייסהמ םלעתהל וא תינתומ וא תגיוסמ העצה לוספל תיאשר היהת הטיסרבינואה
 .ומשרייש םימעטמ ,יאנתהמ

 תינסיסכת העצה .24
 איה יכ הלוע הלש חותינמש העצה וא בל םות רסוח םושמ הב שיש וא תינסיסכת העצה
  .לספית – וריבסהל ןתינש קצומו רורב ילכלכ סיסב הל ןיאש וא תידספה

 בתכב תילילש תעד תווח תובקעב הליספ .25
 םע רבעב דבע רשא עיצמ ףסה לע לוספל תוכזה תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה
 שרדנה תורישה וא דויצה לש םיטרדנטסב דמע אלו םיתוריש וא דויצ קפסכ הטיסרבינואה
 עיצמל ןתנית הז ןיעמ הרקמב .ותדובע ביט לע בתכב תילילש תעד תווח ויבגל תמייקש וא
 תיפוסה התטלחה ינפל הטיסרבינואה לש התעד לוקיש יפל הפ-לעב וא בתכב ןועיט תוכז
 .הז יאנתל המכסה ,עיצמה ידי לע העצה תשגהב האור הטיסרבינואה .ןיינעב

 םיכמסמב הטיסרבינואה ןיינק .26
 לש ןה ,הז זרכמל םכסהל םיפרוצמה םיכמסמה לכבו הז זרכמב תויניינקה תויוכזה
 תכירע דבלמ תרחא הרטמ םושל ולא םיכמסמב שמתשהל יאשר וניא עיצמה .הטיסרבינואה
 .הז זרכמל העצה

 זרכמה יכמסמב  ןויע .27
 עיצמו הדימב ,ןכל .הכוזה העצהה יכמסמב ןויע תוכז םיעיצמל שי ,ןידל םאתהב .27.1

 ןויע לכ רשפאתי אל יכ שקבמ אוה רשא ותעצהב םייוסח םיקלח םנשי יכ רובס
 ,ותשקב תא לוקשת םיזרכמה תדעוו ,העצהה יכמסמ תרגסמב םטרפל וילע - םהב
 םייוסח םיפיעס ןייציו הדימב יכ ןובשחב תחקל עיצמה לע .הלבקל תבייח הניאו
 תועצהב םיליבקמה םיפיעסב ןייעל ןויעה תוכז תרגסמב ,ונממ ענמיי ,ותעצהב
 .תורחתמה

  .יוסח טרפ רדגב הניא ריחמה תעצה ,ליעל 27.1 ףיעסב רומאה תורמל .27.2

 זרכמה תואצות םוסרפ .28
 רתאב הייכזה םוכסו הכוזה םש ,זרכמה תואצות םסרפל תוכזה תרמוש הטיסרבינואה
  .הז םוסרפל המכסה הווהמ העצהה תשגה .הלש םיזרכמה

 טופיש תוכמס .29
 םיכמסומה טפשמה יתבל הנותנ הז זרכמב התלעש הנעבותב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס
  .ביבא לת זוחמב
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 םישרדנה דויצהו םיתורישה טרפמ - 1 חפסנ

 אובמ .1

 .APPLE תרצותמ ןווגמ דויצ הנש ידימ תשכור )"הטיסרבינואה"( ןליא רב תטיסרבינוא .1.1
 דויצו םימכח םידיינ םינופלט ,יפקיה דויצ ,םידיינו םיחיינ םיבשחמ ללוכ הז דויצ
 .ףסונ

 שרדנה דויצה תא וקפסי רשא םיקפס ינש םע רשקתהל תשקבמ הטיסרבינואה .1.2
 .ןלהל וטרופיש יפכ ,םינוש םיתוריש תוברל ,הטיסרבינואל

 ללוכ אל( ₪ 600,000-כ לש םוכסב APPLE ירצומ השכר הטיסרבינואה 2018 תנשב .1.3
 .)מ"עמ

 יכרצל םניה ליעל םיטרופמה תויומכהו םימוכסה ,תוליעפה יפואש שגדומו רהבומ .1.4
 דצמ אוהש גוסו ןימ לכמ תובייחתה וא/ו גצמ םיווהמ םניא םהו ,דבלב עדימ
 תא המצעל תרמוש הטיסרבינואה .ללכב וא/ו רומאה ףקיהב הנמזהל הטיסרבינואה
 ידעלבה התעד לוקיש יפל לכה ,ל"נה םיפקיהה תא לידגהל וא/ו ןיטקהל תוכזה
 .היכרצ יפלו טלחומהו

 םישרדנה APPLE ירצומ .2
 :םה הטיסרבינואל וקפוסיש APPLE ירצומ .2.1

 םיטירפ הירוגטק #

 םידיינ םיבשחמ 1
 םיחיינו

iMac םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

Mac Pro םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

iMac Pro םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

Mac Mini םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

MacBook םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

MacBook Pro םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב םילולכה

MacBook Air םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב םילולכה

Accessories 
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 םיטירפ הירוגטק #

 זראמב םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ iPad םיטלבאט 2
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה

iPad Pro םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

iPad Mini םילולכה םיוולנ םירזיבאו הלעפה תכרעמ ללוכ 
 .טירפה םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב

Accessories 

 םיטרופמ םניאש APPLE ירצומ הטיסרבינואל וקפסי םיכוזה ,2.1 ףיעסב רומאל ףסונב .2.2
 :רתאב םיעצומה םירצומל םאתהב ,הטיסרבינואה יכרצל םאתהב ,ליעל המישרב
 www.apple.com ןיגב הטיסרבינואל עיצמה ידי לע ןתניתש תפסותה /החנההו 
 .רצומה ךייתשמ הילא םירצומה תחפשמל תנתינה תפסות /החנה התוא היהת ותשיכר

 ,שומיש םהב השענ אלש ,'א גוסמ ,םישדח ויהי הטיסרבינואל וקפוסיש םירצומה .2.3
 .הרוגס איהשכ תירוקמה םתזיראב םיזוראו

 ,ב"הרא APPLE ןוריחמב ולוחיש םייוניש רבדב הטיסרבינואה תא ןכדעל םיכוזה לע .2.4
 .ב"ויכו םירצומ לש העירג ,םירצומ לש הפסוה

 םירצומל תוירחא .2.5

 לש ותיבב וא/ו הטיסרבינואב( "חוקלה תיבב" תוירחא תללוכ םירצומה תקפסא .א

 ךשמ .)תפצב האופרל רפסה תיב סופמקב וא/ו ,)"חוקלה"( הצקה חוקל

  .ןלהל טרופמכ םירצומה לש תוירחאה

 תבשהו ףוסיא םשל חוקלה לא העגה הניה חוקלה תיבב תוירחא :הרהבה

 .רישכמה

 36 - ל תוירחא םע וקפוסי )םיחיינו םידיינ םיבשחמ( 1 הירוגטקמ םירצומ .ב

 הנורחא הרוש( Accessories טעמל ,הטיסרבינואל םתקפסא םוימ םישדוח

 היהת םרובע תוירחאהו בשחמהמ ילרגטניא קלח םניא םהש )1 הירוגטקב

 .ןרציה תוירחאל םאתהב

 םוימ םישדוח 12 - ל תוירחא םע וקפוסי )םיטלבאט( 2 הירוגטקמ םירצומ .ג

 םהש )2 הירוגטקב הנורחא הרוש( Accessories טעמל ,הטיסרבינואל םתקפסא

 תוירחאל םאתהב היהת םרובע תוירחאהו טלבאטהמ ילרגטניא קלח םניא

 .ןרציה

 עוציבל ומעטמ תוירחא וא "הימדקא תוירחא" קינעהל קפסה תורשפאב .ד

 .ןרציה תוירחא תפוקתל רבעמ םינוקיתה
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 הנמזהה עוציב ןפוא .3

 ליימב )הטיסרבינואב ERP -ה תכרעמ( טנ-רבה תכרעמ תועצמאב ןיינקהמ הנמזה לבקי קפסה
 והשלכ דויצ קפסל ןיא .הטיסרבינואב םיכמסומה םימרוגה ידי לע רשואש רחאל ,סקפב וא/ו
 .ל"נכ דויצ ןיגב קפסל םלשת אל הטיסרבינואהו טנ-רבה תכרעממ הנמזה אלל הטיסרבינואל

 :םיאבה םיטרפה תא לולכת הנמזהה

 רפסמ ןיוצי טירפ לכ דיל .תדרפנ הרושב ןיוצי טירפ לכ - טרפמ תוברל םי/טירפה רואית .3.1
 .הטיסרבינואה לש יאצמה

 דבוע רובע םימעפלו ורובע םימעפל - רצומל השירדה תא ןיכהש םרוגה( שרודה יטרפ .3.2
 .דיקפת ,ןופלט ,םש - )רחא

 ,ןופלט תבותכ ,םש :)שרודהמ הנוש םא - ול דעוימ רצומהש םרוגה( שמתשמה יטרפ .3.3
 .דיקפת

 ,ןיינב ,)ש"וי תוברל ץראב שרדייש רחא םוקמ לכ /תפצ / ג"ר סופמק( :הקפסאה רתא .3.4
 שמשת רשא תיפולח תבותכ הנמזהב םושרל ץמאמ השעת הטיסרבינואה .רדח ,המוק
 תוירחאמ דירומ אל הז ךא ,הקפסאה תעב אצמנ וניא שרודהש הרקמב ליבומה תא
  .שרודה םע שארמ הקפסאה םאתל קפסה

 םירצומה תקפסאל םינמז תוחול .4

 תלבק םוימ ,ןלהל םיטרופמה םידעומה ךות םיכוזה י"ע עצובת םירצומה תקפסא .4.1
 :שכרה תנמזה

 .הדובע ימי 14 :ףדמ ירצומ .א

 .הדובע ימי CTO: 21 ירצומ .ב

 .הדובע ימי 45 :םישדח םירצומ .ג

 הקפסאב רוחיא לש הרקמב .תימלועה APPLE תרבח םעטמ תוקפסאל ףופכב ל"נה
 וילע היהי ,תימלועה APPLE תרבח לש תוקפסאה תוינידממ עבונ הכוזה תנעטלש
 .תאז חיכוהל

 רתאב טרופמכ ןה 4.1 ףיעסב םיטרופמה םירצומה תשולשל תורדגה .4.2
 www.apple.com. 

 היהי ל"נה ,ליעל טרופמה לע הלועה הקפסא ןמז ,םיגירח םירקמב ,שרדייו הדימב .4.3
 .שרודה םע םואיתבו דבלב תויורשקתהו םיזרכמ ,שכר תקלחמ רושיאב

  תוליעפה עוציבל םיארחאה הטיסרבינואב רשק ישנא .5

 לע המיתח רחאל תויורשקתהו םיזרכמ שכר תקלחמ י"ע םיקפסל ורבעוי רשקה ישנא תומש
 .תורשקתהה םכסה
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  םירצומה תקפסא תרגסמב קפסהמ תשרדנה תוליעפה .6

 השדח הריכמ תחיתפ .6.1

 .תכרעמב התטילקו התלבק תא רשאיו הטיסרבינואהמ הנמזהה תא לבקי קפסה

 לופיטה תומדקתה ירחא בקעמ עצבל ול רשפאיש ,ההזמ רפסמ ןיינקל רוסמי קפסה
  .הנמזהב

 םימושרה םיטרפה תונוכנ תא שמתשמה וא שרודה לומ אדוול קפסה תוירחאב
 .רצומה לבקמ יטרפו )יטרפ תיב וא סופמק( שרדנה הקפסאה רתא לע שגדבו הנמזהב

  קפסה לצא דויצה תנכה .6.2

 הנמזהה תושירדל דויצה תמאתה .א

 .םיכוזה םיקפסל תעל תעמ ךמסמב וחלשיי םירצומה תא ןיכהל דציכ תויחנהה
 טרופמהמ םינוש םיכרצל שדח רצומ םיאתהל קפסה שרדיי םהב םירקמב
 טוריפ תא ילהנמה וא יביטטלוקפה בושחמה ץעוימ קפסה לבקי ,ץפויש ךמסמב
 .תושרדנה תומאתהה

 .תונושה תודיחיל םאתהב אלא ,תודיחא ויהי אל וצפויש תויחנהה

 תנמזהל ותמאתהו ותניקת אדוויו תוזיראהמ רצומה תא איצוי קפסה
  .הטיסרבינואל חולשמ ינפל הטיסרבינואה

 תורבוח לולכתש ,שמתשמ /בושחמ ץעוי/שרודל הריסמל תריינ ןיכי קפסה
 .תירבעה הפשב ופרוציש שומיש תוארוהו שמתשמל

 בושחמה ץעויל קפסה הנפי הנמזהל רצומ תמאתהו הנמזה יבגל הלאש לכב
  .ילהנמה וא יביטטלוקפה

  יאצמ דויצכ דויצ ןומיס .ב

 קפסה .יאצמ דויצכ הטיסרבינואה ידי לע םירדגומ )םידיינו םיחיינ( םיבשחמ
 יפכ( יאצמ רפסמ תללוכה יוהיז תקבדמ תועצמאב דויצה תא ןמסל שרדיי

 .קפסה ידי לע קפותש ,השיכר ךיראת ,ילאירס רפסמ ,)הנמזהב עיפומש

 גוס( תוליעפה ךרוצל שרדנה הקבדמה טרפמ תא קפסל רוסמת הטיסרבינואה
 .תוקבדמה תריצילו הנכהל יארחא קפסהו )'וכו בותיכ ,תודימ ,רמוח

 .התקבדה ןפואו הקבדמה תודימ יבגל תויחנה תועיפומ 'א 1 חפסנב

 הרוש לכלשכ ,הנמזהה יבג לע קפסל הטיסרבינואה קפסת יאצמה ירפסמ תא
 .םיאתמה יאצמה רפסמ עיפוי הנמזהב

 ןיעל טולביש ןפואב הספוקה לש ינוציחה הדיצ לע הקבדמה תא קיבדי קפסה
 קיבדהל םוקמב( קפוסיש רצומל דמצותש הפטעמל תפסונ הקבדמ סינכיו
  .)רצומה לע תורישי

 המאתהב יאצמה ירפסמ תא תינובשח/חולשמה תדועתב ןייצל קפסה לע
 .)SN( םיירודיסה םירפסמל
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 :םיאבה םינותנה תא חולשמה תדועת יבג לע ןייצי קפסה - חולשמ תדועת תנכה .ג

 .הנמזהה רפסמ -

 .טירפה לש ירודיסה רפסמה -

 .טירפה לע קבדומה יאצמה רפסמ -

 .בשחמה לש  MAC תבותכ -

 רחא םוקמ לכ וא/ו רדח ,המוק ,ןיינב ,סופמק( דויצה תקפסא םוקימ -
 .)שרדייש

 .הנמזהב עיפומש יפכ ,תיזיפ דויצה ךיושמ וילא דבועה םש -

 רצומה תקפסאו םואית .6.3

 עיפומה שמתשמה וא/ו בושחמה ץעוי וא/ו רצומה שרוד םע רשק רוציי קפסה גיצנ
 לש חווטב העגהה יכ קפסה ןייצי םואיתה עוציב תעב .הקפסאה םואית ךרוצל הנמזהב
 לבקמ תא רתאל ןתינ ותועצמאב דיינ ןופלטל עגונב ררביו ,םאותש דעומהמ העש
 .רצומה

 ןג תמר סופמקב םירצומ תקפסא .א

  :ןמקלדכ גהני אוה ,עבקנש דעומב םוקמל קפסה םעטמ ליבומה עיגהב

 הנוש אוה םא( שמתשמה וא/ו בושחמה ץעוי וא/ו שרודה םע ינופלט רשק רוצי
 .)שרודהמ

 אל ולא תאז לכב םא .שמתשמה /בושחמה ץעוי /שרודה םע שארמ םאתל הבוח
 :ןמקלדכ ליבומה לעפי ,תמאותמה הקפסאה ןמזב םיחכונ ויה

 .הנמזה ספוטב הזכ ןיוצ םא יפולח רשק שיאל הנפי -

 תדועת לע המתחהו רצומה תראשהל שרודה לש הקלחמה תוריכזמל הנפי -
  .חולשמ

 .הרקמה תקידבל תואנספא רודמל הנפי ,תוריכזמב שיא אצמ אלו הדימב -

 רצומה תא ריאשהל קָּפַסְל רשואי ,דבלב תואנספא רודמ תויחנהל ףופכב -
 ןסחמה גיצנ םותחי ,ולא םיגירח םירקמב .רבעמ תנחתכ רדגויש ןסחמב
 .חולשמה תדועת לע

 .תואנספא רודמ גיצנ לש שארמ רושיא אלל ןסחמב רצומ לבקתי אל -

 ובש שמתשמה /בושחמה ץעוי /שרודה לש ותלד לע קתפ ריאשי ליבומה -
 .רצומה ראשוה ןכיה ןייצמ

 ליבומה .םואיתה רחאל קפסה םעטמ ליבומ ידי לע קפוסי רצומה ,רומאכ
 קתעה רצומה לבקמל רוסמיו ,חולשמה תדועת לע רצומה לבקמ תא םיתחי

 .'א 26. ףיעסב םירכזומה םיפסונה םיכמסמה םע דחיב חולשמ תדועת
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 םיכמסמה תא תואנספא רודמל רוסמי קפסה/ליבומה רצומה תקפסא םויסב
 :םיאבה

 .רצומה לבקמ י"ע המותח חולשמ תדועת -

 .קפוסמה רצומה ןיגב תינובשח -

  .רצומה תקפסא דעוממ תועש 24-מ רתוי אל השעי ל"נה

 םדק יאנת אוה )םיכמסמה תקידב רחאל( תואנספא רודמ י"ע הקפסא רושיא
 .הטיסרבינואה י"ע תינובשחה םולשתל

 רודמל תורישי אלא רצומה לבקמ תועצמאב םולשתל תינובשחה תא רוסמל ןיא
 ךרוצל שכר תקלחמל תינובשחה תרבעהל גאדי תואנספא רודמ .תואנספא
 .תואנספא רודמ ךרד הרבע אלש תינובשח םלושת אל .קפסל םולשת

 םיפסונ םיקחורמ םירתאו תפצ סופמקב םירצומ תקפסא .ב

 קפסה הנפי ,שרודה אצמנ אלו הדימב ,תפצ יבגל .שרודה םע קר השעי םואת
 .האופרל הטלוקפה תוריכזמל

 ןג תמר סופמקב תואנספא רודמל רוסמי קפסה/ליבומה רצומה תקפסא םויסב
 :םיאבה םיכמסמה תא

 רצומה לבקמ י"ע םותח חולשמ תדועת -

 .קפוסמה רצומה ןיגב תינובשח -

  .רצומה תקפסא דעוממ תועש 24-מ רתוי אל השעי ל"נה

 םדק יאנת אוה )םיכמסמה תקידב רחאל( תואנספא רודמ י"ע הקפסא רושיא
 .הטיסרבינואה י"ע תינובשחה םולשתל

 רודמל תורישי אלא רצומה לבקמ תועצמאב םולשתל תינובשחה תא רוסמל ןיא
 ךרוצל שכר תקלחמל תינובשחה תרבעהל גאדי תואנספא רודמ .תואנספא
 .תואנספא רודמ ךרד הרבע אלש תינובשח םלושת אל .קפסל םולשת

 דויצ תרזחה .6.4

 ףלחויו ןקותי אל )defective on arrival( ותלבק םע לוקת אצמי רשא רצומ .א
 .הטיסרבינואל תולע אלל שדח רצומב

 דעוממ ,יאלמב אצמנ רצומה םא הדובע ימי 7 ךות קפסה ידי לע השעית הפלחהה .ב
 וניא רצומה םא .ותלבק םע לוקת רצומה תויה לע קפסל הטיסרבינואה תעדוה
 .הדובע ימי 30 ךות רחואמה לכל קפוסי אוה יאלמב אצמנ

  - תרחא הביסמ רצומ תרזחה .ג

 שדח רצומל ףלחוי ותקפסא זאמ םינושארה םוי 30 ךותב ןיקת אל אצמנש רצומ
 .שדחמ ליחתת תוירחאה תפוקת תריפסו

 תא קפסי הכוזה ,ןמזוהש רצומהמ הנוש רצומ קפיס הכוזה וב הרקמ לכב .ד
 תעדוה דעוממ הדובע ימי 7 ךות הטיסרבינואל תפסונ תולע אלל ןמזוהש רצומה
 אצמנ וניא רצומה םא .יאלמב אצמנ אוה םא ,ךכ לע הכוזל הטיסרבינואה
 .הדובע ימי 30 ךות רחואמה לכל קפוסי אוה יאלמב
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 תוינובשח תשגה .6.5

 לבקמ י"ע המותחה רוקמב חולשמה תדועת ףוריצב רוקמה תינובשח תא שיגי קפסה
 .ןג תמר סופמקב תואנספא רודמל הקפוסש הנמזה לכ רובע ,רצומה

 םיטירפה לע תינובשח קפסה איצוי ,וקלחב קפוסש םיטירפ ףקיה ןמזוה וב הרקמב
 .םולשת לבקל שקבמ ןרובעו לעופב וקפוסש

 רזחות תינובשחב םיטירפה ףקיהל וקפוסש םיטירפה ףקיה ןיב הריתס לש הרקמב
 .שרדנה ןוקיתל דע ,םולשת אלל קפסל תינובשחה

 תוירחאה תפוקת ךלהמב תורישו הכימת .7

 ,ותיבב ,הטיסרבינואב( דויצה ףסאיי םהב דעומהו ןפואה תא חוקלה לומ םאתי קפסה .7.1
 .חוקלה יכרצל תושימגו תונימז לע שגד ןתמ ךות ,)תמכסומ תוריש תדוקנב וא

 תורישי רישכמה תא ףוסאל וא/ו רוסמל ול רשפאי קפסה ,שקבי חוקלה םהב םירקמב .7.2
 .הדבעמל

 הווהי רשא ,יאצמ טירפ ףוסיא ספוט חוקלה ידיל רסמיי ןוקיתל רצומ תחיקל תעב .7.3
 .ןוקיתל רצומה תריסמל אתכמסא

 רשא ,הדבעמב רשק שיא יטרפ )ומצע חוקלל אלו( הטיסרבינואה גיצנל רוסמי קפסה .7.4
 .)הלקתב לופיט סוטטס לע ןוכדע לשמל( ילהנמ הנעמו ,ינכט הנעמ קפסל לכוי

 גיצנל רשפאיו ,תוחפל 18:00 דעו 8:00 תועשב 'ה – 'א לוח ימיב לעפי הנעמה .7.5
  .תורישב תורושקה תונוש תויגוס ררבל הטיסרבינואה

 לופיטה םהב םירקמב ,תאז םע .חוקלה לש הניה רצומב םינותנה יוביגל תוירחאה .7.6
 םיעצמאב עדימה תא קפסה הבגי ,רצומה ןורכיזמ עדימ תקיחמל םורגל יושע רצומב
 תא ןכדעי ,יוביגה תא עצבל חילצי אל םהב םירקמב .ותושרב םימייקה םייגולונכטה
 .ןוקיתה עוציב ינפל ,עדימה ןדבואל הנכסה רבדב חוקלה

 םיקפוסמה םירצומה ףקיהמ 10% לש ףקיהב םייפולח םירצומב קיזחי קפסה .7.7
 הנעמ ןתמ ךרוצל ,הירוגטק לכב םירצומ 5 - מ תוחפ אל הרקמ לכבו ,הטיסרבינואל
  .רצומב לופיטה בבס ךלהמב תפטוש הדובע ךשמה תוחוקלל רשפאיש ןפואב ינמז

 ןפואב תוחפל דחא יפילח דיינ בשחמ הטיסרבינואב רשקה שיא לצא ריאשי קפסה .7.8
 שמשיו הקידבל וא ןוקיתל םהלש בשחמ םיחלושה לגסה ישנאל לאשוי בשחמה .עובק
 ,ןעטמ לולכי יפילחה בשחמה .קפסה לצא אצמנ םהלש בשחמה הב הפוקתב םתוא
 לדוגב ימינפ קסיד ,תוחפל תחא USB תסינכ םאתמ ,VGA,HDMI ןרקמל רוביח םאתמ

500MB םישמתשמה לש ןנעה יתורישלו טנרטניאל רוביח תורשפאו תוחפל. 

 ימי 5 לע הלעי אל )לופיט בבס( חוקלל ותבשה דעו ותחיקל תעמ רצומב לופיטה ןמז .7.9
 .םיקסע

 ,רחא וא ףסונ יפולח רצומ שרדנו הלאשהב אצמנ עובקה יפילחה בשחמה םהב םירקמב .7.10
 דויצה .)ליעל םיטרופמה םייפולחה םירצומהמ( חוקלה תבוטל הז רצומ קפסה דימעי

   :האבה המרב היהי חוקלל קפוסיש
 רשאכ .םינש 5 לע הלוע וניא וליגש 7.8 ףיעסב הרדגהה יפ לע MacBookPro בשחמ
  .םינש 3 לע הלעי אל יפילחה רצומה לש וליג ,טלבאט לע רבודמ

 ףוסאל הטיסרבינואל קפסה עיגי םהב ,עובשב םיימוי ורידגי קפסהו הטיסרבינואה .7.11
  .םינקותמ םירישכמ ריזחהלו םילוקת םירישכמ
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 קפסה  לע תויוחילש תרבחב שומיש לש הרקמב .קפסה תוירחאב הרזחההו ףוסיאה .7.12
 שי ,ןימז וניא שמתשמהש הרקמב .דויצה תא ריזחמ/ףסואו עיגמ ןכא חילשהש גואדל
 .תויפילח ףוסיא תודוקנ שארמ אדוול

 לכב .APPLE תרבח םעטמ תושרומ תודבעמב קר ועצובי םינוקיתו תוריש ,הקוזחת .7.13
  .םיירוקמ םיקלחב קר שומיש השעיי ןוקית לש הרקמ

 תוירחאה תפוקתב ןיב ,RECALL תינכת לע זירכת APPLE תרבח וב הרקמ לכב .א
 חוקלה תיבמ וא הטיסרבינואהמ ףוסאי קפסה ,תוירחאה תפוקת ירחא ןיבו
 הדבעמל ותוא איבי ,ודי לע קפוסש רצומה תא )רקוחל קפוס רצומהו הדימב(

 חוקלה תיבל וא הטיסרבינואל ותוא ריזחי לופיטה רמגבו לופיט ךרוצל תימשרה
 .)רקוחל קפוס רצומהו הדימב(

 תוירחאה תפוקת רחאל םיתוריש ןתמ .8

 .םולשתב ,תוירחאה תפוקת רחאל םירצומל הקוזחת יתוריש קפסל בייחתמ קפסה .8.1

 .קוח יפ לע וידי לע םירכמנה םירצומה לכל ףוליח יקלח קיזחי קפסה .8.2

 םע ידיימ ןפואב םינוקית ןווגמ עוציבל תינושאר ריחמ תכרעה קפסל בייחתמ קפסה .8.3

 םאתהב ,)'וכו רישכמב ךסמ תפלחה ,בשחמב קסיד תפלחה תולע :לשמל( השירדה

 ןוחבל חוקלה תא שמשת וז הכרעה .הטיסרבינואה גיצנ ידי לע ורסמייש םירטמרפל

 .ותניחבמ ןוקיתה תויאדכ תא

 םדא חוכ .9

 תא קפסל תושרדנה תויונמוימהו תוכמסהה לעב יעוצקמ ינכט םדא חוכ קיסעי קפסה .9.1

 .תיבטימ המרב םיתורישה

 תורישה לוהינל רשק שיא .9.2

 לומ תוליעפה תא זכריו להניש הטיסרבינואל רשק שיא הצקי קפסה .א
 .יפולח רשק שיא ופילחי ןימז וניא רשקה שיא םהב םירקמב .הטיסרבינואה

 יפ לעו ןיד יפ לע ךרד לכב לועפל קפסה םעטמ תוכמס לעב היהי רשקה שיא .ב
 תירשפאה רתויב ההובגה המרב תורישה תא קפסל תנמ לע הזוחה תושירד
 .)'וכו חוקלל הנעמ םודיק ,יוציפ ןתמ ,רצומ תפלחה לע הטלחה :המגודל(

 ןופלט ,ל"אודה תועצמאב הטיסרבינואה גיצנ / חוקלל ןימז היהי רשקה שיא .ג
  .17:00 – 8:00 תועשב 'ה – 'א םימיב ירלולס ןופלטו

 אלש חווטב חוקלל רוזחי ,רשקה שיא םע חחושל רשפאתה אל םהב םירקמב .ד
 .העדוהה תראשה דעוממ תועש 3 לע הלעי

 רשקה שיא רוזחי ליעל ורדגוהש תועשב אלש העצבתה היינפה םהב םירקמב .ה
 .אבה הדובעה םוי תליחתב
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 'א 1 חפסנ
 יאצמ דויצ לע הקבדהל תוקבדמ טרפמ 

 
 ,בר םולש
 .תושרדנה יאצמה תוקבדמב לופיטב הטיסרבינואה תויחנה ןלהל
 .הטיסרבינואה יגיצנ לש תויעוצקמה תויחנהל ףופכבו ,הז בתכמב רומאה לכ תא עצבל םכשקבנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקבדמה ינייפאמ
 .)םיטרדנטס םילדג יפל יונישל היצפוא( .מ"ס 7.5X4 :הקבדמה תודימ
 .ילאירס רפסמל םיוות 20 - ו יאצמ רפסמל םיוות 20 - ב שומיש רשפאל הקבדמה לע
 .)הרסה תרשפאמ הניאש( תרבשנ הקבדמ היהת הקבדמה
 .ףרוצמה המגודה הנבמב הטיסרבינואה וגול ספדוי הקבדמה שארב
 

 הקבדמה םוקימ
 םידיינ םיבשחמב .בשחמה זראמ לש ןוילעה וקלחב קבדות הקבדמה - םיבשחמ

 .רצומה לש ןותחתה וקלחב קבדות הקבדמה םיטלבאטבו
 

 
 

 .ךסמה לש ובג לע קבדות הקבדמה - םיכסמ
 םיקיודמה םיטרפה םע הקבדמ אשונ אוהשכ ונממ אציי יאצמ טירפ לכ יכ אדוול קפסה תוירחאב
 .טירפה דעילו הנמזהל םאתהב

   

  :יאצמ 'סמ
      

  :ילאירס 'סמ

       :השיכר ךיראת

וז הקבדמ ריסהל ןיא  
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 ה"עב

 תרגסמ םכסה - זרכמל 2 חפסנ
 APPLE ירצומ תשיכרל

 

  _____ תנשב ________ שדוחב __________ םויב  ,ןג– תמרב םתחנו ךרענש

 ______ תנשב ________ שדוחב __________ םויב 
 

 58-006-368-3 'סמ המושר התומע ןליא-רב תטיסרבינוא : ןיב

 )"הטיסרבינואה" - ןלהל(

 ;דחא דצמ

 ________________________          :ן י ב ל
 )"קפסה" - ןלהל(

 ;ינש דצמ

 

 )םירצומה – ןלהל( APPLE ירצומ תשיכרל 5/20 תרגסמ זרכמ המסרפ הטיסרבינואהו      :ליאוה
 ;)זרכמה - ןלהל( הז םכסהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,ויתופורצו זרכמב טרופמכ

  ,זרכמב תוכוזה תועצהה תחאכ הרחבנ קפסה לש ותעצהו        :ליאוהו

 .תעל תעמ םירצומה תקפסאל תונמזה קפסל איצוהל הטיסרבינואה תנווכבו  :ליאוהו

 

 

 

 :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ,רהצוה ךכיפל
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 :יללכ .1

 דרפנ יתלב קלח הווהמ ,)"זרכמה יכמסמ" :ןלהל( ויחפסנ לכ לע 5/20 'סמ זרכמ 1.1
 .הז םכסהמ

 תוארוה ןיבל ויתוארוה ןיב הריתס לש הרקמבו ,זרכמה יאנתמ קלח הווהמ הז םכסה 1.2
  .זרכמה יאנת תא תיבטימה הרוצב תומייקמה ולא ולוחי ,זרכמב תורחא

 יכרוצל םה ,םיפיעסה רדס ןכו םיפיעסה תורתוכ ןתמ ,םיפיעסל םכסהה לש ותקולח 1.3
 םכסה תונשרפ ךרוצל םהב שמתשהל וא תרחא הנווכ לכ םהל סחייל ןיא ,דבלב תוחונ
 .הז

 :םכסההמ דרפנ יתלב קלח םיווהמה םיחפסנ תמישר 1.4

 .ויחפסנו זרכמה .א

 .זרכמה םוסרפ ךלהמב וצפוהש םייונישו םינוקית ,תורהבה יכמסמ .ב

 .)םכסהל 'א 2 חפסנ( םכסהה עוציבל תיאקנב תוברע .ג

 .)םכסהל 'ב 2 חפסנ( םיחוטיב םויק רושיא .ד

 .)םכסהל 'ג 2 חפסנ( םימכסומ םייוציפו תוריש תנמא .ה

 :תורישהו הקפסאה ירתא .2

 :םיאבה הטיסרבינואה ירתאל םירצומה תא קפסל שרדיי קפסה

  ;ןג תמרב הטיסרבינואה סופמק 2.1

 התביבס וא תפצב רחא רתאב וא ,תפצב 8 דלאס הטאיירנה 'חרב הטיסרבינואה סופמק 2.2
 ;תעל תעמ היהיש יפכ

 ;םידבועה יתב 2.3

 .םיסופמקל ץוחמ שרדייש רחא םוקמ לכבו 2.4

 :תורשקתהה ףקיה .3

 תונמזהל םאתהב ,שרדייש םירצומ ףקיה לכ הטיסרבינואל קפסל הזב בייחתמ קפסה 3.1
 .םכסההו זרכמה יכמסמל םאתהב תורשקתהה תפוקת ךלהמב תעל תעמ ואצויש

 ,הטיסרבינואה לכות התרגסמב ,תרגסמ תורשקתה הניה וז תורשקתה יכ הזב רהבומ 3.2
 תא תורשקתהה תפוקת ךלהמבו םעפ ידמ ,קפסהמ ןימזהל ,תבייח היהת אל ךא
 .ידעלבה התעד לוקישו היכרצל םאתהב ,םקלח וא םלוכ ,םירצומה

 רשקב תוברל ,יהשלכ תידעלב תוכז קפסל תונקהל ידכ הז םכסהב ןיא יכ רהבומ 3.3
 .םכסהה אושנ ולאל םימוד וא םיהז םירצומ תקפסאל
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 :תורשקתהה תפוקת .4

 םויל דע ________ םוימ ,םייתנש לש הפוקתל הניה הז םכסה יפל תורשקתהה 4.1
  .)"םכסהה תפוקת" :ןלהל( ______

 תמדקומ העדוה ןתמב ךרוצ אלל ,וילאמ הז םכסה לטבתי םכסהה תפוקת םותב 4.2
  .יהשלכ

  שולשל דע תורשקתהה תפוקת תא בתכבו שארמ ךיראהל תיאשר הטיסרבינואה 4.3
  .הטיסרבינואה לש םיזרכמה תדעו רושיאל ףופכב ,תחא לכ הנש תונב תופסונ תופוקת

 םג תורשקתהה תא קיספהל הטיסרבינואה תיאשר ,ליעל 4.1 ףיעסב רומאה תורמל 4.4
 רחואי אל ןתנית תורשקתהה תקספה לע העדוהש דבלבו תורשקתהה תפוקת םות ינפל
 רובע ול םיעיגמה םימוכסה קפסל ומלושיו הקספהה דעומ ינפל שארמ םימי 60 -מ
 .אוהש יוציפ לכב ינשה דצה תא הכזי אל רומאכ לוטיב .לוטיבה דעומל דע ותדובע

 :קפסה תורהצהו תויובייחתה .5

 אוה יכו םתוא ןיבה אוה יכ ,ויתושירדו זרכמה יאנת לכ תא ארק אוה יכ ריהצמ קפסה 5.1
 ,תונקיידב ,זרכמה לש תושירדהו םיאנתה לכל םאתהב םירצומה תא קפסל בייחתמ
 .הז םכסהל םאתהבו טרפמה יפ לע ,תונמוימבו תויחמומב ,תוליעיב

 םיצוחנה םירושיכהו ןויסינה ,עדיה ,םדאה חכ ,םיעצמאה לעב אוה יכ ריהצמ קפסה 5.2
 .הלועמ תוכיאבו ליעי ,יעוצקמ ןפואב ,הז םכסה אושנ תורישה ןתמל

 לעו ,םתלבק םע דימ םירצומה תא קודבל תבייחתמ הניא הטיסרבינואה יכ קפסל עודי 5.3
 םיאתמ וניא שקובמה רצומה יכ ןועטלמ העונמ היהת אל איה ןיד לכב רומאה ףא
 הדובע ימי 14 – מ רחואי אל ךא ,ותקפסא דעוממ ןמז רובעכ םג זרכמה תושירדל
 .הקפסאה דעוממ

 לע ויתויובייחתה יולימל רושקה לכב הטיסרבינואה םע הלועפ ףתשל בייחתמ קפסה 5.4
 רופיש ,ןוקית ןועטה לכ תא ףילחהלו רפשל ,ןקתל תובייחתה תוברל ,הז םכסה יפ
  .ךכב ךרוצה רבדב הטיסרבינואה תעדוה תלבקל ךומסב הפלחהו

 תוברל זרכמה יכמסמב םיעובקה הקפסאה ינמזב םירצומה תא קפסל בייחתמ קפסה 5.5
 .הז םכסה לע המיתח רחאל םיעצובמה םירוחיתב םיניוצמה הקפסא ידעומ

 .םכסהה תפוקתב ועצוביש םירוחיתב ףתתשהל בייחתמ קפסה 5.6

 :תורישה .6

 םאתהבו םיתורישה טרפמ – זרכמל 1 חפסנב טרופמה יפ לע םיתורישה תא עצבי קפסה 6.1
 :וארקי ןלהל( ונמיה דרפנ יתלב קלחכ הז םכסהל םיפרוצמה ,קפסה תעצהל
  .)"םיתורישה"

 יפ לע תונמוימבו תויעוצקמב ,תויחמומב םיתורישה תא קינעהל בייחתמ קפסה 6.2
 .וילע םילחה םינקתה לכו ןיד לכ תוארוה יפ לעו עוצקמב םילבוקמה םיטרדנטסה
  .םכסהו ןיד לכ יפ לע םישרדנה םירתיההו תונוישירה לכב קיזחי קפסה

 .םיתורישה ןתמב תוידעלב קפסל קינעמ וניא הז םכסה 6.3
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 :תוירחא .7

 השעמ בקע והשלכ ישילש דצל וא הטיסרבינואל םרגייש קזנ לכל תוירחאב אשיי קפסה 7.1
 םתלועפ תרגסמב ,ומעטמ ימ וא ויקסעומ ,ויחולש ,וידבועמ ימ לש וא ולש ,לדחמ וא
 .הז םכסה יפ לע

 ,םולשת לכ ןיגב המעטמ לעופש ימ וא/ו הטיסרבינואה תא תופשל בייחתמ קפסה 7.2
 ,הטיסרבינואה דגנ השגוהש העיבת בקע םהל ומרגנש האצוה לכ וא/ו יוציפ לכ תוברל
 יפ לע קפסה לע הלח היבגל תוירחאה רשאו המעטמ ימ וא היקסעומ היחולש ,הידבוע
 .הז םכסה

 שוכרל וא ףוגל ומרגייש קזנ וא/ו ןדבוא לכל יהשלכ תוירחאב אשית אל הטיסרבינואה 7.3
 .רומאכ קפסה דויצל וא/ו

 :קיסעמ דבוע יסחי םויק יא .8

 וניא ומעטמ קסעויש ימ לכו אוה .םיתוריש ןתונכ קפסה םע רשקתת הטיסרבינואה 8.1
 ,הטיסרבינואה לש ירחסמה וא/ו ינוגראה וא/ו ירקחמה וא/ו ימדקאה ךרעמהמ קלח
 אלו ול ןיאו ,הטיסרבינואב קיסעמ דבוע יסחי תרגסמב איהש ךרד לכב בלתשמ וניאו

 .רומאכ הטיסרבינואה לש היקוסיעב בלתשהל הנווכ ול היהת

 ןיבל ומעטמ ימ וא וידבועמ ימ וא קפסה ןיב קיסעמ דבוע יסחי ומייקתי אל ,ךכיפל 8.2
 לכב אשייש אוה ,םידבוע רטפלו קיסעהל יאשרש אוה דבלב קפסה .הטיסרבינואה
 .וידבוע תא תיעוצקמ החניו הדובעה ירדס תא עבקיש אוהו ,וידבוע יפלכ תויובחה

 ועבקי ,דימתמו זאמ םידדצה לש םתמכסה תורמלו ,הז םכסהב רומאה תורמלו היה 8.3
 וא ויה קפסה לש וידבוע וא/ו קפסה יכ תרחא תכמסומ תושר וא/ו ,הדובעל ד"היב
 רבד לכלו הבטה וא/ו תוכז לכ ןתמ וא/ו םולשת לכ ךרוצל ,הטיסרבינואה ידבוע םניה
 םהמ ימל וא וידבועל וא/ו קפסל םהשלכ םימוכס םלשל שרדית הטיסרבינואהו ,ןיינעו
 יסחימ ,םהש ןפואו ךרד לכב ,תעבונה העיבת בקע ,םהיריאשל וא/ו םהיפילחל וא/ו
 תוכז וא/ו םוכס לכ ןיגב הטיסרבינואה תא תופשל קפסה בייחתמ יזא ,קיסעמ – דבוע
 םרגיתש תיוולנ האצוה לכ ןיגבו ,רומאכ םלשל הטיסרבינואה ביוחתש הבטה וא/ו
 תחרט רכש :רומאה תויללכמ עורגל ילבו ,תוברל ,ךכל רשקב וא/ו בקע הטיסרבינואל
 .ב"ויכו הדמצהו תיביר ,ןירוטיפ ייוציפ תנלה ייוציפ ,רכש תנלה ייוציפ ,ד"וע

 קפסל עיגיש םוכס לכ דגנכ היפלכ קפסה לש בויח לכ זזקל תיאכז היהת הטיסרבינואה 8.4
 עורגל ילבמ תאזו ,ךמסומה םרוגה וא ןידה תיב תטלחה יפ לע וא ,הז םכסה יפ לע
 .הל םיעיגמה םימוכסה תרתי תא קפסהמ לבקל הטיסרבינואה תויוכזמ

 :תוידוסו החטבא .9

 וילא עיגיש עדימו ךמסמ לכ תוידוס לע קפסה רומשי ומויס רחאלו ,םכסהה ךלהמב 9.1
 רחא רמוח וא עדימ םוש םירחאל רוסמי אלו ,הטיסרבינואל םיתורישה ןתמ בקע
 ךרדב עגפי אלו ,הטיסרבינואל ומעטמ ימ וא/ו ודי לע םינתינה םיתורישל רושקה
 ידבוע לכ לע םג הלח וז הבוח .הלש ץוחה ירשקב וא הטיסרבינואה לש ןיטינומב יהשלכ
 .קפסה

 והשלכ ןמזב ךפה רשא וא ללכה תלחנ אוהש עדימ יפלכ תוידוסב ביוחמ היהי אל קפסה 9.2
 יפלכ קפסה ביוחמ הב תובייחתה לכ תרפהמ האצותכ אלש ,ללכה תלחנל
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 תא הטיסרבינואה התליגש םרט קפסה לש ותעידיל אבוהש עדימ ;הטיסרבינואה
 ,הטיסרבינואה וניאש רוקממ קפסה לש ותעידיל אבוהש עדימ ,קפסל רומאה עדימה
 ןפואב חתופש עדימ ,הטיסרבינואה יפלכ תוידוס תבוח לש הרפהמ האצותכ אלש
 .תיטופיש תושר לש וצ וא/ו ןיד לכ יפ לע ותולגל הבוחש עדימ ;קפסה ידי לע יאמצע

 לכ ,הטיסרבינואה תשקב יפל ,הטיסרבינואב ןוחטיב תקלחמל רוסמל בייחתמ קפסה 9.3
 ,ףסונב .שקובמה דויצה תקפסא םשל הטיסרבינואל עיגמ רשא דבוע לכ יבגל טרפ
 הטיסרבינואה .ןוחטיבה י"ע ול ורסמייש תוארוהה לכ תא םייקל בייחתמ קפסה
 לכ היהת קפסלש ילבמ ,איהש הביס לכמ היחטשל דבוע לש ותסינכ עונמל תיאשר
 .רחא דבועב ופילחי קפסהו ,רבדב הנולת

 :חוקיפ .10

 יפ לע זרכמה תושירדב קפסה תדימע תדימ תא ןוחבל תיאשר היהת הטיסרבינואה 10.1
 ,רחא טביה לכו תונמזהל קפוסמה רצומה יטרפמ תמאתה ,תונימז ,תוכיא לש םיטביה
 .הטיסרבינואה לומ קפסה תוליעפמ רזגנה

 חוויד לכ הידיל רוסמי ,הזכש הקידב ךילה לכב הטיסרבינואל עייסי יכ בייחתמ קפסה 10.2
 .הקידבה עוציב ךרוצל שורדית ותוא ןותנו

 ןוקיתב ףתוש קפסה היהי ,הטיסרבינואה ידי לע םילשכ רותיא לש הרקמ לכב 10.3
 תושירדב דמוע וניא רשא רצומ תפלחה ,הדובע יכילהת רופישו ןוכדע תוברל ,םייוקילה
 .דועו רופישל תונויער תגצה ,הז םכסה יאנתל ףופכב

 לע חוקיפו לוהינל סחיב הב םיגהונה םיללכו הטיסרבינואה תונקתל ףופכ היהי קפסה 10.4
 תוחיטבה תוארוה ,הטיסרבינואה ןמ האיציהו הסינכה יללכ תוברל סופמקה חטש
 יפל סופמקה חטשב םילעופה םירחא תוריש ינתונ יבגל לבוקמכ םירחא םיללכו הלש
 ול ונתנייש תויחנה יפ לע וא/ו םהיפ לע גוהנל בייחתמ אוהו ,הטיסרבינואה תעיבק
 .ולא םיאשונב לופיטה לע הטיסרבינואה םעטמ םיארחאה ידי לע רישי ןפואב

 :םירתיהו תונוישיר .11

 םכסה יפ לע תורישה ןתמל םישורדה ףקת רתיהו ףקת ןוישיר לכ קיזחיו לבקי קפסה 11.1
 .ןיד לכ תוארוה י"פעו ל"נה םירתיההו תונוישירה יאנת י"פע לעפיו הז

 ימ וא/ו קפסה לש לדחמ וא/ו השעמ בקע ןידל עבתת הטיסרבינואהש הרקמ לכב 11.2
 קפסה הפשי ,ולא לש ויאנתמ הזיא וא ,רתיה וא ןוישיר תרפה תניחבב אהיש ,וידבועמ
 קזנ לכ וא/ו דספה לכ וא/ו האצוה לכ וא/ו  הילע לטויש סנק לכ ןיגב הטיסרבינואה תא
 בכוע אל ועוציבש ד"ספ יפ לע ,קפסה לש רומאכ לדחמ וא השעמ בקע הל ומרגייש
 הנתינו השירדה וא/ו העיבתה תלבק םע דימ קפסל העידוה הטיסרבינואהש דבלבו
  .יאמצע ןפואב ןנוגתהל תורשפא קפסל

 :זוזיק .12

 עיגמ רשא םוכס לכ קפסל הנממ עיגמה םולשת לכמ זזקל תיאשר היהת הטיסרבינואה 12.1
 .הז םכסה חוכמ קפסהמ הל

 הטיסרבינואה ןתית ,הז ףיעס יפל זוזיקל התוכזב שומיש הטיסרבינואה השעת םרטב 12.2
  .זוזיק ךורעל התנווכ רבדב שארמ םוי רשע השימח ,בתכב העדוה קפסל
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 :הרומתה .13

 יפל קפסה לש ויתויובייחתה אולמ םויקו הטיסרבינואל םירצומה תקפסאל הרומתב 13.1
 טרופמל םאתהב הרומת קפסל הטיסרבינואה םלשת ,הז םכסהו זרכמה יכמסמ
 .םכסהה תפוקתב ועצוביש םירוחיתב וא העצהה תרבוחב קפסה תעצהב

 שדוחל ןושארב עודיה רלודה לש גיציה רעשה יפל םישדח םילקשב םלושת הרומתה 13.2
 .מ"עמ תפסותב ,תינובשחה תאצוה שדוח לש

 ףופכב ,תינובשחה רושיא םוימ 30 + ףטוש יאנתב עצובי קפסל הטיסרבינואה םולשת 13.3
  .הז םכסהלו םיטרפמל םאתהב הקפוס הנמזהה יכ הטיסרבינואה גיצנ רושיאל

 .דבלב לעופב ו/קפוסש םי/רצומ רובע םולשתל תינובשח הטיסרבינואל ריבעי קפסה 13.4

 םינוש םידעומב הקפסאל חוקל תשירד ,םירסוח לשב( תיקלח הקפסא לש םירקמב 13.5
 .דבלב לעופב וקפוסש םיטירפה רובע תינובשח קפסה רוסמי )'וכו

 רדגויש ימ וא רצומה ןימזמ ידי לע רשואמו םותח הלבק רושיא תינובשחל ףרצי קפסה 13.6
 אל רומאכ רושיא ףרוצי אל הילא תינובשח .הטיסרבינואה וא/ו רצומה ןימזמ ידי לע
 .םלושת

 םניה ,םכסהה תפוקתב ועצוביש םירוחיתב וא הז זרכמ תרגסמב ורשואיש םיריחמה 13.7
 ךרוצל קפסה לש תואצוהה לכ תא םיללוכו )מ"עמ טעמל( םייפוסו םיעובק םיריחמ
 ךרוצל ןכו ,)שרדיש לככ( םרוביחו םתקירפ ,יפוסה דעיל םהיגוסל םירצומה תקפסא
 לע ףסונ םולשת לכ קפסל םלשת אל הטיסרבינואה .קפסה ידי לע תוירחאה ןתמ
 .קפסה תעצהב ןיוצמה

 :ותעיקפו םכסהה לוטיב .14

 : םיאבה םירקמב םויס ללכל הז םכסה איבהל תיאשר הטיסרבינואה

 וזיא – ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה תעדל ,קפסה םייקי אל םא 14.1
 תורישה ןתמב ליחתה םא ןיב ,איהש הביס לכמ הז םכסה פ"עש תויובייחתההמ
 לע הרתוהש םוימ םוי 15 ךותב הרפהה תא ןקתי אלו ,ךכב לחה םרט םא ןיבו שקובמה
 .הטיסרבינואה ידי לע ךכ

 הארתה לכ אלל ,רבעב הטיסרבינואה ידי לע הרתוה היבגל הרפה לע רוזחי קפסה םא 14.2
  .תפסונ

 תא קיספהל תיאשר הטיסרבינואה היהת ,תידוסי הרפה םכסהה תא קפסה רפה 14.3
 ילבמ תאזו םכסהה תא לטבלו שארמ הארתה לכ אלל קפסל העדוהב תורשקתהה
  .ןיד לכ יפ לע וא הז םכסהב רומאכ יוציפ וא דעסל הטיסרבינואה תוכזמ עורגל

 ןתצקמ וא ןלוכ ויתויובייחתהב דומעל לכוי אל יכ תורשפא תמייק יכ תעדל קפסה חכונ 14.4
 ךכ לע עידוי ,ואל םא ןיבו שקובמה תורישה ןתמב ליחתה םא ןיב ,איהש הביס לכמ
 יפל הטיסרבינואה תיאשר ,רומאכ קפסה עידוה .הטיסרבינואל ,בתכבו הפ לעב דימ
  .רתלאל הנממ קלח וא קפסה םע תורשקתהה תא קיספהל התעד לוקיש
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 י"פע קפסה םע תורשקתהה קיספהל תע לכב תיאשר הטיסרבינואה היהת ןכ ומכ 14.5
 היהת אל ,התעד לוקיש יפל ,הטיסרבינואה םא ,םכסהה תפוקת םות ינפל הז םכסה
 קפסל הנתינש דבלבו ,רחא ריבס םעטמ וא קפסה י"ע קפוסמה תורישהמ ןוצר תעבש
 יפל ,עצוב אל הזו ,ןוקית שורדה תא ןקתל ול רשפאל ידכ שארמ םוי 60 לש העדוה
 .הטיסרבינואה תעד לוקש

 תיאשר ,איהש הביס לכמ ,התצקמ וא הלוכ ,קפסה םע תורשקתהה הקספוה 14.6
 לכ ויהי אל קפסלו ,רחא םרוג לכ םע תורישה ןתמל םכסהב רשקתהל הטיסרבינואה
  .ןיינעב תושירד וא/ו תועיבת וא/ו תונעט

 דחא עוריא תורק םע דימ וילאמ עקפי הז םכסה יכ םידדצה ןיב הזב םכסומו הנתומ 14.7
 :ןלהל םיטרופמה םיעוריאה ןיבמ רתוי וא

 אל ויונימו קפסל עובק וא ינמז קרפמ וא עובק וא ינמז םיסכנ סנוכ הנומי םא א
 .םוי 30 ךותב לטובי

 ןמאנ הנומי וא לגר טושפי םא וא קוריפ יכילהל סנכי וא קפסה קרופי םא ב
 .ויסכנל

 .ןולק המע שיש הריבעב וילהנממ ימ וא קפסה עשרוי םא ג

 .םוי 30 לע הלועה הפוצר הפוקתל ויקסע תא להנל קיספה קפסה םא ד

 הנשמ ןלבק קיסעה וא/ו ,רחאל ,ותצקמ וא ולוכ ,םכסהה תא בסה קפסה םא ה
  .בתכבו שארמ הטיסרבינואה תמכסה ילב ,הדובעה עוציבב

 ילבקמל ויהי אל ליעל 13.7 ףיעסב םיטרופמה םירקמב יכ םידדצה ןיב םכסומו הנתומ 14.8
 לש קרפמל וא/ו ויסכנ לע ןמאנל וא/ו ויקסעל הנומיש סנוכל וא/ו קפסה לש םיסכנה
 יהשלכ תוכז ,םהיסכנו םהיקסעל הנומיש ןמאנל וא סנוכל וא/ו וישרויל וא/ו קפסה
  .םכסהה ךשמהל

 קפסה היהי אל ,איהש הביס לכמ ןידכ םכסהה לש ותעיקפ םע וא םכסהה לוטיב םע 14.9
  .לוטיבה דעומל דע עיקשהש תועקשה וא ןיטינומ ןיגב יוציפ לכל יאכז

 :םימכסומ םייוציפ .15

 םייוציפו תוריש תנמא" ףיעסב טרופמכ רתיה ןיב ,ויתויובייחתה תא קפסה אלימ אל 15.1
  .םכסומ יוציפל תיאכז הטיסרבינואה אהת ,"םימכסומ

 יוציפ שורדל תיאשר הטיסרבינואה אהת םניגב םיפיעסה םיטרופמ 'ג 2 חפסנב 15.2
 .קפסהמ
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 :קפסה תויובייחתה יולימל תוברע .16

 ,הטיסרבינואל קפסה הזב רסומ ,הז םכסהב קפסה לש ויתויובייחתה יולימ תחטבהל 16.1
 ב"צרה 'א 2 חפסנב חסונה יפל ח"ש 30,000 לש םוכסב תימונוטוא תיאקנב תוברע
 .ןכרצל יללכה םיריחמה דדמל הדומצ ,ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמו הז םכסהל
 תכראה לש הרקמבו םכסהה תפוקת רמג רחאל םוי 60 דע ףקותב היהת תוברעה
 .םאתהב תוברעה ךראות –  םכסהה תפוקת

 ומרגיש הרקמ לכב ,הנממ קלח וא ,הלוכ תוברעה שממל תיאכז אהת הטיסרבינואה 16.2
 הזיא לש יולימ יא וא הרפה בקע קזנ וא דספה ידעלבהו טלחומה התעד לוקיש יפל הל
  .הז םכסה תוארוה יפ לע ונממ םיפסכ הל ועיגיש הרקמ לכב ןכו קפסה תויובייחתהמ

 םייוציפה ,קזנה ימד ,םידספהה לכ תא תוסכל ידכ תוברעה םוכסב היהי אל םא 16.3
 בייח קפסה היהי קפסהמ הטיסרבינואל ועיגיש םירחאה םימולשתהו םימכסומה
 דצמ רותיו םושמ ןוערפל תוברעה תגצהב אהי אלו רסחה םוכסה תא םלשל
 .ומולשת תייחדל המכסה םושמ וא רסחה םוכסה לע הטיסרבינואה

 םילשהל קפסה בייחתמ ,הקלח וא הלוכ ,תוברעה תא שממל ץלאת הטיסרבינואהו היה 16.4
 שמומש םוכסה הבוגב תפסונ תוברע ,הנושאר השירד םע דימ ,הטיסרבינואל רוסמלו
 .חסונ ותואבו

 :ודוביעשו םכסה תרבעה רוסיא .17

 ריבעהל יאשר אהי אל ,ןדבעשל וא/ו הז םכסה י"פע ויתויוכז תא ןכשמל יאשר אהי אל קפסה
 ףתשל יאשר אהי אל ,םירחאל וא/ו רחאל ןהמ ימ וא/ו םכסהה יפ לע  ויתובוח וא ויתויוכז תא
 שמתשהל םירחאל תושרהל יאשר אהי אלו הז םכסה י"פע ויתויוכזב םירחא וא/ו רחא
 ףותיש ,הרבעהש ןיב תאז לכ ,וידעלב וא דחי ומיע ,ןהמ קלח לכ וא ,וז םכסה י"פעש ויתויוכזב
 ,תלבגומ הפוקתל ויהיש ןיבו ללכ ךרדב ויהש ןיב ,הרומת אלל ןיבו הרומתב ויהי ולא תושר וא/ו

 .שארמו בתכב ךכל הטיסרבינואה תמכסה תא לבקי ,ןכ םא אלא

 :םיניינע דוגינ רוסיא .18

 ויפתוש ,)הרבח אוה םא( וב תוינמ ילעב ,אוה ותעידי בטימל יכ בייחתמו ריהצמ קפסה 18.1
 ,וילא רושקה דיגאת וא םדא לכ וא ,וב הרשמ אשונ ,וב הטילש לעב ,)תופתוש אוה םא(

 םירושק ויהי אלו םניא ,תוחא הרבח ,םא הרבח ,תב הרבח תוברל ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 וא ןירשימב ,רחא רשק לכב וא יתחפשמ רשק ,קסעומ – קיסעמ ירשק ,יקסע רשקב
 וב שי רשא ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש ימ םע וא הטיסרבינואה םע ןיפיקעב
 וא הזוחה יפ לע ויתויובייחתהמ וזיא םייקל קפסל עירפהל לולעש םיניינע דוגינ םושמ
  .ןיד יפ לע

 םיניינע דוגינ לש בצמב ותוא דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידוי קפסה 18.2
 םעטמ ךמסומ םרוג תערכהל אשונה אבוי תקולחמ וא קפס לש הרקמב .רומאכ
  .קפסה תא בייחת ותטלחהו הטיסרבינואה
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 :חוטיב .19

 ךורעל קפסה בייחתמ ,ןיד יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע קפסה תוירחאמ עורגל ילבמ 19.1
 תשגה דעומ סיסב לע םיכרענה םיחוטיב ןיינעלו םכסהה תפוקת לכ ךשמל ,םייקלו

 ,)"תפסונה הפוקתה" :ןלהל( ומויסמ תוחפל תופסונ םינש שולש ךשמל םג ,העיבתה
 :ןלהל טרופמכ םימוכסלו םיאנתל םאתהב םיחוטיבה תא

 הרקמל $ 000,0001, לש ךסב תוירחא לובגב ,'ג דצ יפלכ תוירחא חוטיב א
  .תיתנש חוטיב תפוקתל רבטצמבו

  :תואבה תובחרהה / םייוסיכה תא לולכי חוטיבה
 ףיעסה דוק 

 321 ןימזמה - חטובמה ילדחמ וא/ו ישעמ ןיגב ףסונ חטובמ
 322 'ג דצכ ןימזמה תרדגה
 302 תבלוצ תוירחא
 307 הנשמ ינלבקו םינלבק
 315 ימואל חוטיבל דסומה לש ףולחת תועיבתל יוסיכ

 

 הרקמל ,דבועל $ 000,0005, לש תוירחא לובגב ,םידיבעמ תוירחא חוטיב ב
 ףסונ חטובמכ ןימזמה תא לולכל בחרוי חוטיבה .חוטיבה תפוקתל רבטצמבו

 .)319 ףיעס דוק( קפסה ידבועמ ימ לש םדיבעמכ בשחייו היה

 רבטצמבו הרקמל $ 000,0001, לש תוירחא לובגב ,רצומה תוירחא חוטיב ג
  .תיתנש חוטיב תפוקתל

  :תואבה תובחרהה / םייוסיכה תא לולכי חוטיבה
 ףיעסה דוק 

 תעבונה ןימזמה תוירחא ןיגב ,ןימזמה תבוטל יופיש בחרה
 םירצומה בקע קפסה תוירחאמ

304 

 322 'ג דצכ ןימזמה תרדגה
 332 םישדוח 12 – יוליג תפוקת
  םיתורישה ןתמ דעוממ רחואי אל – יביטקאורטר ךיראת

 

 רבטצמבו הרקמל $ 000,0001, לש תוירחא לובגב ,תיעוצקמ תוירחא חוטיב ד
  .תיתנש חוטיב תפוקתל

  :תואבה תובחרהה / םייוסיכה תא לולכי חוטיבה
 ףיעסה דוק 

  םיסוריו תרידח
 301 םיכמסמ ןדבוא
 327 חוטיב הרקמ בקע יוהיש / בוכיע
 303 ערה ןושל תאצוהו הצמשה ,הביד
 326 תויטרפב העיגפ
 325 םידבוע רשוי יאו המרמ
 ילדחמ וא/ו ישעמל ותוירחא ןיגב ,ןימזמה תבוטל יופיש בחרה
 קפסה

304 

 322 'ג דצכ רדגוי ןימזמה
 332 םישדוח 6 – יוליג תפוקת
  םיתורישה ןתמ דעוממ רחואי אל – יביטקאורטר ךיראת

 חוטיב  ,תיעוצקמ תוירחא חוטיבו רצומ תובח חוטיב תחת ,ךורעל יאשר קפסה ה
 ףתושמה תוירחאה לובגש דבלבו ,תיעוצקמ תוירחאו רצומ תובח בלושמ
 .תיתנש חוטיב תפוקתל רבטצמבו הרקמל 2,000,000$ לע דומעי ילמינימה
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 ויפל ףיעס וללכיו ןימזמה יחוטיבל םימדוקו םיינושאר ויהי קפסה יחוטיב לכ ו
 דוק( ןימזמה יחוטיב ףותיש רבדב השירד וא/ו הנעט לכ לע םיחטבמה םירתוומ
 .)328 ףיעס

 םיחוטיבה וללכי ,ל"וחב ונתניי םהמ קלח וא/ו הז םכסה אושנ םיתורישהו לככ ז
  .)306 ףיעס דוק( ל"וחב תינמז תוהש תעב קזנ ןיגב הבחרה ל"נה

 עורגל ילבמ תאז .לטובי ,יתבר תונלשר ןיינעל קפסה חוטיבב םייק םא גירח לכ ח
 .ןיד יפ לע וא/ו הסילופה יפ לע חטבמה תויוכזמ וא/ו קפסה לש תוריהזה תבוחמ

 ינפל ,ןימזמה ידיל איצמהל קפסה לע ,ןימזמה דצמ השירד לכב ךרוצ אלל ט
 ,חוטיבה תכירע רושיא תא ,תורשקתהל םדקומ יאנתכו םכסהה עוציב תליחת
 תפוקת םותב דימ .קפסה יחטבמ ידיב םותח אוהשכ ,'ב3 חפסנכ ףרוצמה
 ןיגב ןכדועמ חוטיב תכירע רושיא ןימזמה ידיל איצמהל קפסה לע ,חוטיבה
 דוע לכ ,חוטיב תפוקת ידמו ,תפסונ חוטיב תפוקתל קפסה יחוטיב ףקות שודיח
 םיכרענה םיחוטיבל עגונה לכבו ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .ףקותב הז םכסה
 ךשמב םג םניגב חוטיב רושיא גיצהל קפסה לע ,העיבתה תשגה דעומ סיסב לע
 .תפסונה הפוקתה

 םיחוטיבה ראש תא ,םכסהה תפוקת לכ ךשמל  םייקלו ךורעל קפסה לע ןכ י
 ילבמו ,תוברל םיתורישה ןתמ םשל םישרדנה וא/ו םישורדה תויובייחתההו
 הבוח חוטיב ,יטנוולרש לככו ימואל חוטיבל םימולשת ,רומאה תויללכמ עורגל
 קפסה ידי לע םיאבומה וא/ו םיתורישה ןתמ ךרוצל םישמשמה בכרה ילכ לכל
 שוכר ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב ךורעל קפסה בייחתמ ןכ .ןימזמה ירצחל
 .הרקמל ₪ 600,000 לש ךסמ ותחפי אלש תוירחא תולובגב ,רומאכ בכר ילכ לכל

 

 תכירע רושיאב טרופמכ קפסה יחוטיב תרגסמב םישרדנה תוירחאה תולובג יכ רהבומ 19.2
 יכ רשאמו ריהצמ קפסה .קפסה לע תלטומה תירעזמ השירד תניחבב םניה חוטיבה
 תולובגל רושקה לכב ןימזמה םעטמ ימ וא/ו ןימזמה יפלכ הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי

 .רומאכ תוירחאה

 ידי לע אצמויש חוטיבה תכירע רושיא תא קודבל ,הבוחה אל ךא ,תוכזה אהת ןימזמל 19.3
 תובחרהה ,תוירחאה תולובג ,חוטיבה ימוכס תוברל שרופמב ,ליעל רומאכ קפסה
 םכסהה תוארוהל םאתהב חוטיבה תכירע רושיא תאצמה .וב םיטרופמה םיגייסהו

 וא המאתה ,ןוקית ,יוניש לכ עצבל קפסה לעו םיתורישה עוציב תליחתל יאנת הניה
 .הז םכסה יפ לע קפסה תויובייחתהל םיחוטיבה תא םיאתהל תנמ לע ושרדייש הבחרה

 שוכרל קזנ וא/ו ןדבוא לכל תוירחאמ ןימזמה םעטמ ימ וא/ו ןימזמה תא רטופ קפסה 19.4
 יתאצות ןדבוא לכ ןיגב ןכו ,םיתורישה ןתמ ךרוצל שמשמה וא/ו ןימזמה ירצחל אבומה
 וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ קפסל היהת אלו ,רומאכ שוכרל קזנ וא/ו ןדבוא בקע םרגייש
 ליעל רומאה .רומאכ קזנ וא/ו ןדבוא ןיגב ןימזמה םעטמ ימ וא/ו ןימזמה יפלכ העיבת
 .ןודזב קזנל םרגש םדא תבוטל לוחי אל תוירחאמ רוטפ רבדב

 וב הרקמבו ,םכסהה תבסה ןיינעל הז םכסה תוארוהמ הארוה לכמ עורגל ילבמ 19.5
 ,קפסה םעטמ הנשמ ןלבק ידי לע ונתניי םהמ קלח וא/ו הז םכסה אושנ םיתורישה
 ףקיהו יפוא תא תומלוהה חוטיב תוסילופ הנשמה ןלבק ידיב יכ גואדל קפסה בייחתמ
   .תורשקתהה

 ןימזמה אהי ,חוטיבה תכירע רושיאב ותרדגהכ ,"רושיאה שקבמ" יכ ,תאזב רהבומ 19.6
  .ןימזמל הרושק תיטפשמ תושי וא/ו הרבח לכ וא/ו תונב תורבח וא/ו
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 תועדוה .20
 תבותכל םושר ראודב חלשתש וא םהידיל רסמית  הזל הז רוסמל םידדצה ושקביש ,העדוה לכ
 .החולשמ תעמ תועש 72 םותב התדועתל העיגה וליאכ בשחתו הלעמ המושרה

 םכסהב יוניש .21
  .בתכבו ,םידדצה ינש תמכסהב השעיי הז םכסה תארוהב יוניש לכ

 טופיש תוכמס .22
 םיכמסומה טפשמה יתבל הנותנ הז זרכמב התליעש הנעבותב ןודל תידעלבה טופישה תוכמס
 .ביבא לת זוחמב

 םידדצה תובותכ .23
 .הז םכסה שארב טרופמכ ןניה הז םכסה ךרוצל םידדצה תובותכ

 

 :םותחה לע םידדצה ואב היארלו

   

 קפסה  הטיסרבינואה
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עוציב תוברע חסונ  - 2  םכסהל 'א   חפסנ
 

 .עוציב תוברע רוסמל ךרוצ ןיא תועצהה תשגה בלשב
 .הז חפסנ חסונב תיאקנב תוברע רוסמל שרדיי זרכמב הכזיש עיצמה קר

 ____________ :ךיראת     
 דובכל
 ןליא רב תטיסרבינוא

 ________ רפסמ תיאקנב תוברע :ןודנה 
 תוברעב ,םכיפלכ הזב םיברע ונא ,)"קפסה" :ןלהל( ____________________ תשקב יפ לע .1

 ,APPLE ירצומ תשיכרל תרגסמ םכסהל רשקב לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלב ,תרזוח יתלב
 םישולש( ח"ש 30,000 לש ללוכ ךסל דע ,םוכס לכ םולשתל ,5/20 רפסמ זרכמ תובקעב םתחנש
 ,)ןלהל ותרדגהכ( דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,)"ןרקה םוכס" :ןלהל( )םישדח םילקש ףלא
 ,)ןלהל ותרדגהכ( דדמל הדמצה ישרפה תפסותב ,ןרקה םוכס( ןלהלש טרופמה בושיחה יפ לע
  .קפסה תאמ ושרדתש ,"תוברעה םוכס" :ןלהל הנוכי

 :הדמצהה ישרפה בושיח ןפוא    .2

  .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמה" .2.1 

 לע לעופב םולשתה ינפל םסרופש ןורחאה דדמה ונייהד ,עודיה דדמה - "שדחה דדמה" .2.2 
  .הז תוברע בתכ יפ

 דמועה ,___ תנש ,__ שדוח ןיגב __שדוחב __ םויב םסרופש דדמה - "יסיסבה דדמה" .2.3 
  .*)______ סיסב( תודוקנ ___ לע

 דדמהמ הובג שדחה דדמה יכ ,ררבתי הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ םולשת עוציב דעומב םא
 יסיסבה דדמל שדחה דדמה ןיב שרפהה תלפכמל הוושה םוכס הדמצהה ישרפה ויהי ,יסיסבה
 םולשת עוציב דעומב םא .יסיסבה דדמב קלוחמו ,הז תוברע בתכ יפ לע םולשתל שרדנה םוכסב
 תא םכל םלשנ יזא ,יסיסבה דדמהמ ךומנ שדחה דדמה יכ ררבתי ,הז תוברע בתכ יפ לע והשלכ
 .ןרקה םוכס

 )העבש( 7 ךותב ,תוברעה םוכסל דע ,םכידי לע שרדייש םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא .3
 ילב תאזו ,הז ךמסמ תיתחתב ןיוצמכ וננעמב לבקתתש ,בתכב הנושארה םכתשירד םוימ םימי

 םכתשירד תא קמנל וא הרומאה םכתשירד לע םיפסונ היאר וא ךמסמ ונל גיצהל םכילע היהיש
 תאמ ,דבעידב וא שארמ ,םוכסה תא שורדל םכילע היהיש ילבו ,והשלכ ןפואב החיכוהל וא
 .קפסה דגנ יטפשמ ךילהב חותפל וא ,קפסה

 םוכס ךותמ םכדי לע עבקיש םוכס לכ לע ,תעל תעמ ,תאז תוברע שממל םיאשרו םיאכז םתא .4
 ולעי אל תאז תוברע ןיגב ונידי לע ומלושיו םכדי לע ושרדיש םימוכסה לכ ךסש דבלבו ,תוברעה
 תוברעה ראשית ,תחא םעפב האולמב תאז תוברע ושממת אל םא ,ךכיפל .תוברעה םוכס לע
  .תשמוממ יתלבה תוברעה םוכס תרתי יבגל הפקותב

 תוברעה היהת הז דעומ רחאל .ללכב דעו ___________   םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע .5
   .תלטובמו הלטב

             .איהש הרוצ לכב הבסהל וא הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע          .6
 ,בר דובכב                                                                                

    ___________________ 

 ]ברעה קנבה תבותכו םש[                  
 
 
 
 
 .זרכמב הכוזל הייכזה תעדוה דעומב עודיה דדמה *
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 םיחוטיב םויק רושיא - םכסהל 'ב 2 חפסנ

 דבלב הכוזה לש חוטיבה תרבח י"ע רסמיי

 .הכוזה םע תורשקתהה םכסהל ףרוצי חוטיבה תרבח ידי לע םותחה חוטיבה רושיא
 חוטיבה ץעוי תשירד יפל  חוטיבה רושיא חפסנב םייתוהמ אל םייוניש ונכתי יכ רהבומ
 .הטיסרבינואה לש

 רושיאה תקפנה ךיראת םיחוטיב םויק רושיא
)___/___/______( 

 רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ תא ללוכ וניא הז
 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסעה יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

 רב תטיסרבינוא :םש
 תורבח וא/ו ןליא
 תורבח וא/ו תורושק
 תובולש

  :םש

 ן"לדנ☐

  םיתוריש☐

 םירצומ תקפסא☒

 ______ :רחא☐
 

 

 ריכשמ☐

 רכוש☐

 ןייכז☐

 הנשמ ינלבק☐

 םיתוריש ןימזמ☐

 םירצומ ןימזמ☒

 ______ :רחא☐
 

 .פ.ח/.ז.ת .פ.ח/.ז.ת

 :ןעמ :ןעמ

 
 חוטיבה גוס

 
 תולובג יפל הקולח
 ימוכס וא תוירחא

 חוטיב
 

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת
 הליחת

 ךיראת
 םויס

 םוכס /תוירחאה לובג
 חוטיב

 ףקותב םיפסונ םייוסיכ

  יוסיכ דוק ןייצל שי עבטמ םוכס

 תבלוצ תוירחא 302 $ 1,000,000     'ג דצ
 ינלבקו םינלבק 307

 הנשמ
 ףולחת לע רותיו 309

 רושיאה שקבמ תבוטל
 תועיבתל יוסיכ 315

  ל"למה
 ןיגב ףסונ חטובמ 321

 ילדחמ וא/ו ישעמ
 שקבמ – חטובמה
 רושיאה

 רושיאה שקבמ 322
  'ג דצכ רדגומ

 תוינושאר 328
 רושיאה שקבמ שוכר 329

 'ג דצכ בשחיי
 ףולחת לע רותיו 309 $ 5,000,000     םידיבעמ תוירחא

 רושיאה שקבמ תבוטל
 היה ףסונ חטובמ 319

 ימ לש םדיבעמכ בשחייו
 שקבמ – חטובמה ידבועמ
 רושיאה

 תוינושאר 328
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 תבלוצ תוירחא 302 $ 1,000,000     רצומה תוירחא
 תבוטל יופיש בחרה 304

 ןיגב רושיאה שקבמ
 תעבונה ותוירחא
 בקע חטובמה תוירחאמ
 םירצומה

 ףולחת לע רותיו 309
 רושיאה שקבמ תבוטל

 רושיאה שקבמ 322
 'ג דצכ רדגומ

 תוינושאר 328
 12 – יוליג תפוקת 332

 םישדוח
 :יביטקאורטר ךיראת
____________ 
 

 םיכמסמ ןדבוא 301 $ 1,000,000     תיעוצקמ תוירחא
 בקע יוהיש / בוכיע 327

 חוטיב הרקמ
 הצמשה ,הביד 303

 ערה ןושל תאצוהו
 רשוי יאו המרמ 325

 םידבוע
 תויטרפב העיגפ 326
 תבוטל יופיש בחרה 304

 ןיגב רושיאה שקבמ
 וא/ו ישעמל ותוירחא
 חטובמה ילדחמ

 רושיאה שקבמ 322
 'ג דצכ רדגומ

 תבלוצ תוירחא 302
 תוינושאר 328
 ףולחת לע רותיו 309

 רושיאה שקבמ תבוטל
 6 – יוליג תפוקת 332

 םישדוח
 :יביטקאורטר ךיראת
____________ 
 

 :)רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ
046, , 100, 070 

  הסילופה יוניש/לוטיב
 שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי 30 אלא ףקותל סנכיי אל ,רושיאה שקבמ תבוטל יוניש טעמל ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא יוניש
 .לוטיבה וא יונישה רבדב רושיאה

 רושיאה תמיתח
 :חטבמה
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םימכסומ םייוציפו תוריש תנמא  - סהל 'ג םכ  2   חפסנ
 

 איה תורישה תנמא .ויבאשמ לש ליעיו ןוכנ לוהינ רשפאמה קפסה ידיב ילכ איה תורישה תנמא .1
 עוציבלו תפטוש הרוצב םיתורישה תקפסאל תויופידע ירדסו תוינידמ תרדגהל ,חוקלה ידיב ילכ
 .הלא תורדגה םויקב קפסה לע חוקיפ

 ידעיב הדימע יאכ ובשחי אל קפסב רושק וניא רשא ,ינוציח םרוגמ האצותכ תומרגנ רשא תולקת .2

  .SLA -ה

 אהת ,הלבטב תורדגומה תורישה תומרבו תורשה תוכיא תושירדב דומעי אל קפסהש הרקמב .3
 עיפומכ םימכסומ םייוציפ תייבגל ךילה ודגנכ ליעפהל )תביוחמ אל ךא( תיאשר הטיסרבינואה
 .ןלהלש הלבטב

 ךישמי קפסה םא .קפסל הרהזה בתכמ איצות הטיסרבינואה ,סנק וא היצקנס לכ תלעפה ינפל .4

  .היצקנסה וא סנקה תלעפהב ןודת םיזרכמה תדעו זא SLAה תא רפהל

 .הטיסרבינואה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע הניה םכסומ יוציפ ףיעס שומימ לע הטלחה .5

 המיתחב תינובשחמ זוזיק לש ךרדב השעיי – הטיסרבינואה ידי לע םימכסומ םייוציפ שומימ .6
 וא הקלחב( תוברעה טוליח לש ךרדב וא ,הטיסרבינואה םעטמ יארחאה גיצנה לש רושיאו
  .תרחא ךרד לכב וא ,)האולמב

 התעד לוקיש יפ לע היהת רגאמהמ תרגסמ קפס תעירג/היהשה וא/ו םכסומ יוציפ לע הטלחה .7
 .ויפלכ ונעטנש תונעטל סחייתהל תונמדזה קפסל הנתינש רחאלו ,הטיסרבינואה לש ידעלבה
 תרגסמ קפסל זרכמ םסרפל תיאשר היהת הטיסרבינואה תרגסמ קפס תעירג לש הרקמב
 .ערגנה קפסה תא ףילחיש

 

 תוכיא ביכרמ #
 ןועברל ילמיסקמ יוציפ םכסומה יוציפה הבוג שרדנ SLA תורשה

 תקפסא דעומ  .1
 דויצה

 דעומב דויצה תקפסא
 עבקנו םאותש

 םוימ רוחיא םוי לכל ₪ 50
 עבקנו םאותש הקפסאה
 .שארמ

500 ₪ 

 תרזחה / ףוסיא  .2
 הטיסרבינואל דויצ

 םימיב ,עובשב םיימעפ
 ןימזמה י"ע ועבקייש

 :ףסונבו העגה יאל ₪ 200
 ןובשח לע הרזחה / ףוסיא
 תועש 24 ךותב קפסה

1,000 ₪ 

 דעומ / םיקסע ימי 5 ןוקית בבס  .3
 ₪ 1,000 רוחיא םוי לכל ₪ 100 עבקנו םאותש

 דויצ תרזחה  .4
 ותפלחהו

 6.4 ףיעסב טרופמכ
 .)1 חפסנ( טרפמב

 רוחיא םוי לכל ₪ 100
 .רצומה תפלחהל

1,000 ₪ 

 רשק שיא תונימז  .5

 – 8:00 תועשב תונימז
 3 ךות הרזח ,17:00

 תליחת / העדוהמ תועש
 .בקוע הדובע םוי

  ₪ 500 .רוחיא תעשל ₪ 50

6.  
 הינפב העצה תשגה
 תעצה תלבקל
 רוחיתב וא ריחמ

 13 ףיעסב טרופמכ
 ₪ 1,000 .השגה יא לכל ₪ 100 .תועצה עיצהל הנמזהב
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 העצה תרבוח - 3 חפסנ
 ןויסינ יספט

 :העצהה תרבוח יולימל תויחנה

v זרכמל העצההמ קלחכ השיגהלו אירק ןפואב תרבוחה תא אלמל שי. 

v םעטמ המיתחה השרומ תמיתחל איה הנווכה ,המיתח תשרדנ ובש העצהה תרבוחב םוקמ לכב 

  .עיצמה

v עיצמה ףוגה לע םיטרפה תא אלמל שרדיי עיצמה - עיצמה לע םיטרפ.  

v ףרצי עיצמה ,תועצה עיצהל הנמזהב 11 ףיעסב טרופמכ תוכיא דוקינ תלבקל - תוחוקל תמישר 

 םיבשחמ תוחפל םהיניבו( APPLE ירצומ קפיס םהל תוחפל תוחוקל 5 לש םהיטרפ תא ותעצהל

 ןיבמ תחאב ,תוחפל יתנש )מ"עמ ללוכ אל( ₪ 200,000 לש יפסכ ףקיהב ,)םידפייאו םיחיינ ,םידיינ

 .תועצה תשגהל ןורחאה דעומל ומדקש םינשה 3

v 8.1 םיפיעס ףס יאנת תחכוהל םירושיא ותעצהל ףרצל שרדנ עיצמה - עיצמה תוכמסהו םירושיא, 

8.2. 

 

 :עיצמה תובייחתה

 עיצמה ,ותייכזל ףופכב .)עיצמה םש( __________________ :עיצמה םשב המיתח השרומ ינירה

 .םכסההו זרכמה יכמסמב ,טרפמב םיראותמהו םישרדנה םיתורישה לכ תא עצבל בייחתמ

 ונתעצהב טרופמכ ונייה ,)"הרומתה" :ןלהל( זרכמה אושנ תורישה ןתמ רובע ידי לע עצומה ריחמה

 ,םעוציבב תוכורכה גוסו ןימ לכמ ,תויללכ ןיבו תודחוימ ןיב תואצוהה לכ תא ללוכו יפוס ריחמ הווהמו

 דויצ תקפסא ,םידבוע תקסעה תוברל םכסהה אושנ ונתובייחתהל אלמ יוסיכ הווהמו זרכמה יאנת יפ לע

 ,זרכמה אושנ םיתורישה לש םלשומו ןיקת עוציבל שרדייש רחא יעצמא לכו ,םתקזחאו םיעצמאו

   .זרכמה אושנ םיתורישה עוציבל שורדה רחא רבד לכו םילטיה ,םיסימ ,םיחוטיב

 :אבה קומינב ,  :םניה יתעצהב םייוסחה םיפיעסה

 . 

 :יכ יל עודי

 לע תאזו ,ידי לע םייוסחכ ורדגוהש ,יתעצהב םיפיעסב םג הייפצ רשפאל םיזרכמה תדעו תוכמסב .1

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ

 םתוא םיפיעסב הייפצ ילע רסאית ,םיזרכמה תבוח תונקת יפ לע ןויע תוכז שממל שקבא וב הרקמב .2

 .הכוזה העצהב ,יתעצהב םייוסחכ יתרדגה
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  עיצמה לע םיטרפ .1
 

  עיצמה  םש .א

 
  )ז.ת 'סמ ,דיגאת 'סמ( ההזמה 'סמה .ב

 
    )תופתוש ,הרבח ,קסוע( תודגאתה גוס .ג

 
  )דוקימ ללוכ( האלמ תבותכ .ד

 
  םינופלט .ה

 

 
  הילימיסקפ .ו

 
  ינורטקלא ראוד תבותכ .ז

 
  הז זרכמל רשקה שיא םש .ח

 
  רשק שיא דיינ ןופלט .ט

 
  רשק שיא ל"אוד תבותכ .י

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .ליעלש םיאשונב עיצמה תורהצה תונוכנ תא רשאמה ד"וע רושיא 

   

 תמתוחו המיתח ד"וע לש אלמ םש ךיראת
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 תוחוקל תמישר .2

 תא ןלהל הלבטב אלמי עיצמה ,תועצה עיצהל הנמזהב 11 ףיעסב טרופמכ תוכיא דוקינ תלבקל

 םיחיינ ,םידיינ םיבשחמ תוחפל םהיניבו( APPLE ירצומ קפיס םהל תוחפל תוחוקל 5 לש םהיטרפ

 ומדקש םינשה 3 ןיבמ תחאב ,תוחפל יתנש )מ"עמ ללוכ אל( ₪ 200,000 לש יפסכ ףקיהב ,)םידפייאו

 .תועצה תשגהל ןורחאה דעומל

  

 / יווק ןופלט רשקה שיא םש חוקלה םש
 דיינ

 הנש
 3 ןיבמ תחא(
 ומדקש םינשה
 ןורחאה דעומל
 )תועצה תשגהל

 יפסכ ףקיה
 אל( יתנש

 )מ"עמ ללוכ
 בותכל ןתינ
 200,000 לעמ"

 ללוכ אל( ₪
 ")מ"עמ

  קפוסש דויצ
 ,םידיינ םיבשחמ תוחפל(

 )םידפייאו םיחיינ
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 ריחמה תעצה .3
 

 תדרפנ הפטעמב ריחמה תעצה תלבט תאו הז דומע שיגהל שי

 )A הדומעב( םיזוחאב החנה ןלהל הלבטב םיעיפומה םיטירפהמ דחא לכל עיצהל עיצמה לע .3.1

 )B הדומע( םיזוחאב תפסות וא )www.apple.com( ב"הרא APPLE-ב עיפומה ריחמל

 .)e.comwww.appl( ב"הרא APPLE-ב עיפומה ריחמל

 .תילילש החנה עיצהל תורשפא ןיא .ספא רועישב החנה עיצהל ןתינ .3.2

 תדעו תיאשר ,שרדנה לכ תא אלמי אל עיצמה וב הרקמב .שרדנה לכ תא אלמלו דיפקהל שי .3.3

 טלחומה התעד לוקישל םאתהב לכהו ,הנממ םיקלח וא/ו הלוכ העצהה תא לוספל םיזרכמה

 .םיזרכמה תדעו לש ידעלבהו

 בתכמ תועצמאב תוברל ,ןלהל הלבטה תרגסמב אלש תפסונ החנה ןתמ וא/ו תיפסכ העצה .3.4

 .ןובשחב חקלית אל ,הוולנ

 םיתורישהו םירצומה תקפסא רובע ריחמה תעצה תלבטב עיצמה ידי לע ונתנייש תוחנהה לכ .3.5

 ללוכו חוורה תוברל ,הרומתה אולמ תא םיללוכה םיאלמו םיעובק ,םייפוס םיריחמ םניה

 םיללוכו הטיסרבינואל םיתורישהו םירצומה תקפסאב תוכורכה תואצוההו תויולעה לכ תא

 תואצוה רובע םולשת םג םיללוכו העיסנ תואצוה ,םידבועה ,חוורה ,דרשמה תואצוה תא

 טעמל( םיסימ ,חולשמ ,ב"ויכו ,םילטיה ,הלבוה ,הזירא ,סכמהמ רורחש תואצוהו אובי

 .תרחא האצוהו תולע לכו ,)מ"עמ

 .מ"עמ ףסוותי ודי לע וקפוסיש םירצומה רובע הכוזל הטיסרבינואה םלשתש םולשתל .3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 ןליא רב תטיסרבינוא
 תשיכר :5/20 'סמ יבלש-וד תרגסמ זרכמ
 APPLE ירצומ

 

 עיצמה תמיתח
 )דיגאתה תמתוח ףוריצב עיצמה לש המיתחה ישרומ ידי לע :דיגאתב(

 

   
 45 דומע 

  :הניה עיצמה תעצה

 ירשפא יברמ דוקינ A B םיטירפ הירוגטק #

 תעצומ החנה 
 םיזוחאב
 APPLE ןוריחממ
 ב"הרא

 העצוה טירפל םא(

 ,וז הדומעב החנה

 הדומע תא אלמל ןיא

B( 

 תעצומ תפסות
 םיזוחאב
 APPLE ןוריחממ
 ב"הרא

 העצוה טירפל םא(

 ,וז הדומעב תפסות

 תא אלמל ןיא

 )A הדומע

 םיבשחמ 1
 םידיינ
 םיחיינו

iMac הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

8% 

 

Mac Pro הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

iMac Pro הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

4% 

Mac Mini הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

MacBook הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

MacBook Pro תכרעמ ללוכ 
 םיוולנ םירזיבאו הלעפה
 ירוקמה זראמב םילולכה
 .טירפה םע םיקפוסמהו

 

% _________ 

 

% _________ 

 

56% 

MacBook Air תכרעמ ללוכ 
 םיוולנ םירזיבאו הלעפה
 ירוקמה זראמב םילולכה
 .טירפה םע םיקפוסמהו

 

% _________ 

 

% _________ 

 

6% 

Accessories % _________ % _________ 4% 
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 ירשפא יברמ דוקינ A B םיטירפ הירוגטק #

 תעצומ החנה 
 םיזוחאב
 APPLE ןוריחממ
 ב"הרא

 העצוה טירפל םא(

 ,וז הדומעב החנה

 הדומע תא אלמל ןיא

B( 

 תעצומ תפסות
 םיזוחאב
 APPLE ןוריחממ
 ב"הרא

 העצוה טירפל םא(

 ,וז הדומעב תפסות

 תא אלמל ןיא

 )A הדומע

 הלעפה תכרעמ ללוכ iPad םיטלבאט 2
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

5% 

iPad Pro הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

11% 

iPad Mini הלעפה תכרעמ ללוכ 
 םילולכה םיוולנ םירזיבאו
 םע םיקפוסמהו ירוקמה זראמב
 .טירפה

 

% _________ 

 

% _________ 

 

1% 

Accessories % _________ % _________ 2% 

 100% כ"הס
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 זרכמל 'א3 חפסנ
 יפסכ רוזחמ לע השרומ סמ ץעוי וא ח"ור רושיא

 

 _____________:ךיראת

 דובכל

 ________________תרבח

 8201 ,7201 םינשל יפסכ רוזחמ לע רושיא :ןודנה    

 ןמקלדכ רשאל ונירה םכתרבח לש ןובשחה יאורכו םכתשקבל

 . _________ תנשמ םכתרבח לש ןובשחה יאורכ םישמשמ וננה .א

 .ונדרשמ ידי לע ורקוב 31.12.2018 ,31.12.2017 םויל םכתרבח לש םירקובמה םייפסכה תוחודה .ב

 תוגייתסה לכ תללוכ הניא 31.12.2018 ,31.12.2017 םויל םירקובמה םייפסכה תוחודל הנתינש תעדה תווח .ג

  .דיחאה חסונהמ תרחא הייטס לכ וא בלה תמושת תיינפה וא/ו

 )מ"עמ אלל( םכתרבח לש יתנשה יפסכה רוזחמה םירקובמה םירומאה םייפסכה תוחודל םאתהב .ד

  :וניה APPLE ירצומ תריכממ

2017____________. 

2018_____________. 

 

 ח"ורה דרשמ לש וגול ריינ לע ספדוי :הרעה

 

 

 בר דובכב

 

____________ 

 ןובשח האור
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  )1('ב 3 חפסנ
 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל ב2 ףיעסל םאתהב ריהצת

 
 תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו

 5/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה]דיחי לש הרקמב[

  .)"זרכמה" :ןלהל(

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 

 הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמל העצה שיגהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _______ ת/שמשמ

 .ףוגה םשב

 קוחל ב2 ףיעסב םתרדגהכ "לארשי בשות"-ו "עשרוה" ,"הריבע" ,"הקיז לעב" םיחנומה תועמשמ הז יריהצתב

 ה/ןיבמ ינא יכו הלא םיחנומ לש םתועמשמ יל הרבסוה יכ ת/רשאמ ינא .1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע

 .םתוא

 . "לארשי בשות" וניה ףוגה

 רבוטקואב 31 םוי ירחא ורבענ רשא תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ועשרוה אל וילא "הקיזה לעב"ו ףוגה

 רוסיא( םירז םידבוע קוח ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח :םיאבה םיקוחהמ רתוי וא דחא יפל ,2002

  .1991-א"נשת ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה

 וא

 וא דחא יפל ,2002 רבוטקואב 31 םוי ירחא ורבענ רשא תוריבע יתשמ רתויב ועשרוה וילא "הקיזה לעב"ו ףוגה

 ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח :םיאבה םיקוחהמ רתוי

 תשגהל ןורחאה דעומל המדקש הנשב התייה אל הנורחאה העשרהה ךא - 1991-א"נשת ,)םינגוה םיאנת תחטבהו

 .זרכמב תועצה

             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

________________ 

                               ]המיתחו םש[

 

 רושיא

 בוחרב ידרשמב ינפב ה/עיפוה __________ םויב יכ ת/רשאמ ד"וע ,____________ ,מ"חה ינא
 .ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ  _________ ריע/בושיב  __________________
 םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו  ,ישיא  ןפואב  יל   ת/רכומה / _____________
 .ינפב הילע ה/םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה
 

____________________    ____________________________                 ________________ 

    ךיראת                                 ןיד ךרוע ןוישיר רפסמו תמתוח                      ד"הוע תמיתח
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  )2('ב 3 חפסנ
 םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל )1(ב2 ףיעס יפל ריהצת

 תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא יכו

 5/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה]דיחי לש הרקמב[
  .)"זרכמה" :ןלהל(

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 
 תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמל העצה שיגהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _____________ ת/שמשמ
 .ףוגה םשב הז ריהצת

  – יכ ריהצמ יננה

  )תויוכז ןויווש קוח – ןלהל( 1998-ח"נשתה ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה )1(
 ;)דיגאת לש הרקמב( ףוגה לע תולח ןניא / )דיחי לש הרקמב( ילע תולח ןניא

 ןיפוליחל

 ;ןתוא םייקמ ףוגה/ינאו ,ףוגה לע תולח / ילע תולח תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה   )א( )2(

 םשב / )דיחי לש הרקמב( ימשב ריהצמ ינא :ףוגה לצא/ילצא תוחפל םידבוע 100 םיקסעומש הרקמב   )ב(

 םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל תובייחתה לע )דיגאת לש הרקמב( ףוגה

 םשל – ךרוצה תדימבו ,תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ףוגה תובוח/ייתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה

 ותרדגהכ ידמ דבכ לטנ ליטהל ידכ הב שיש רומאכ היחנה ןתנית אל םלואו ;ןמושייל רשקב תויחנה תלבק

 ;תויוכז ןויווש קוחל )ה(8 ףיעסב

 בייחתה היבגלש תורשקתה ףוגה םע/יתיא התשענו ליעל )ב( הנשמ תקספ תוארוה יפל הנפש לככ    )ג(

 יכ )דיגאת לש הרקמב( ףוגה םשב/ )דיחי לש הרקמב( ימשב ריהצמ ינא – הנשמ תקספ התואב רומאכ

 קוחל 9 ףיעס יפל ףוגה תובוח/ייתובוח םושייל תויחנה ולבקתה םאו ,ףוגה ןמ/ינממ שרדנכ היינפ התשענ

 ;ןמושייל לעפ ףוגה/יתלעפ םגש ירה ,תויוכז ןויווש

 להנמל וז הקספ יפל רסמנש ריהצתהמ קתעה ריבעהל ףוגה תובייחתה/יתובייחתה לע ריהצמ ינא   )ד(

 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה
 

             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

________________ 

                               ]המיתחו םש[      

 רושיא

  ידרשמב ינפב ה/עיפוה __________ םויב יכ הזב ת/רשאמ  ,ד"וע ,__________________ ,מ"חה ינא
 הת/ההיזש _____________ 'בג/רמ  ,  _________ בושיב  __________________________ תבותכב
 ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו  ,ישיא  ןפואב יל  ת/רכומה / _____________ .ז.ת ידי לע ה/ומצע
 הילע ה/םתחו ותרהצה תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא
 .ינפב
              ____________________             ____________________________                 ________________ 

ךיראת                                                            תמתוח                                                          ד"וע  
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 זרכמל 'ג3 חפסנ
 םיניינע דוגינ םויק יא לע הרהצה

 :דיגאתל חסונ

 רובעו םשב וז הרהצה תתל ךמסומ ינא יכ תאזב ריהצמ ,  ז"מ ,  ,ינא
 ,)הרבח אוה םא( וב תוינמ ילעב ,עיצמה  יכ ריהצמ ינא .   עיצמה
 וא ןירשימב ,וילא רושקה דיגאת וא םדא לכ וא ,וב הרשמ אשונ ,וב הטילש לעב ,)תופתוש אוה םא( ויפתוש
 לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ ,יקסע רשקב )רתוימה תא קוחמל אנ( םירושק םניא / רושק ,ןיפיקעב
 ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש ןתונש ימ םע וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רחא רשק
   .ןיד יפ לע וא הזוחה יפ לע  עיצמה תויובייחתהמ וזיא םויקל רשקב םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש

 ןתמ ןיב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב אצמי אלו אצמנ אל  עיצמהש עיצמה םשב  בייחתמו ריהצמ ינא ,ןכ ומכ
 דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידוי עיצמה .םירחא םיפוגל תורישה ןתמ ןיבו ,הטיסרבינואל תורישה
  .רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב ותוא

 .עיצמה תא בייחת התטלחהו הטיסרבינואה לש תרוקיבה תדעו ידי לע רבדה ערכוי  קפס וא הלאש לש הרקמ לכב

 .תיזוחה תורשקתהה לכ ךלהמב בייחתו הפקת היהת וז  תובייחתהו הרהצה

 :יטרפ םדאל חסונ

 ,יקסע רשקב )רתוימה תא קוחמל אנ( רושק יניא / רושק ינא יכ ריהצמ ,____________.ז.מ ,________ ,ינא
 ןתונש ימ םע וא הטיסרבינואה םע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רחא רשק לכב וא קסעומ-קיסעמ ירשק ,יתחפשמ
 וא הזוחה יפ לע יתויובייחתהמ וזיא םויקל רשקב םיניינע דוגינ  רוציל  לולעש ןפואב ,הטיסרבינואל םיתוריש
   .ןיד יפ לע

 תורישה ןתמ ןיב םיניינע דוגינל ששח לש בצמב אצמא אלו אצמנ אל ינאש  בייחתמו ריהצמ ינא ,ןכ ומכ
 בצמב יתוא דימעהל לולעה ןיינע לכ לע הטיסרבינואל עידואו םירחא םיפוגל תורישה ןתמ ןיבו ,הטיסרבינואל
  .רומאכ םיניינע דוגינ לש

 .יתוא בייחת התטלחהו הטיסרבינואה לש תרוקיבה תדעו ידי לע רבדה ערכוי קפס וא הלאש לש הרקמ לכב

 .תיזוחה תורשקתהה לכ ךלהמב בייחתו הפקת היהת וז  תובייחתהו הרהצה

 :)םנשיו הדימב( הטיסרבינואה םע םירשקב םיאצמנה םיפוגה טוריפ

 

 תורישה לבקמ הרבחה םש .פ.ח
 הטיסרבינואב

 תוליעפה רואית
 תעצובמה
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 :םיניינע דוגינ לש בצמב ודימעהל לולעה עיצמה ידי לע םיתוריש םינתינ םהל םיפוג

 תעצובמה תוליעפה רואית ףוגה םש .פ.ח

   

   

   

 

 ידיימ ןפואב ,וז יתרהצהב ייוניש לכ לע הטיסרבינואל עידוהל בייחתמ ינא

 

 

   

 עיצמה תמתוחו המיתח עיצמה םשב םתוחה לש אלמ םש ךיראת
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זרכמל 'ד 3   חפסנ
 )2016 ו"עשת 25 'סמ ןוקית( 1992-ו"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוחל ג2 ףיעסל םאתהב ריהצת

 ינוניב וא ןטק ,ריעז קסע
 

 יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל  ________________ .ז.ת  _____________________ מ"חה ינא
 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא

 :ןלהל( 5/20 ורפסמש ןליא רב תטיסרבינוא לש זרכמל העצה תשגה ךרוצל הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיחי לש הרקמב[
  .)"זרכמה"

 יננה וב ,)"ףוגה" – ןלהל( ,________________________ םשב הז ריהצת תנ/ןתונ יננה ]דיגאת לש הרקמב[ 
 תתל ת/ךמסומ יננה יכ ריהצמ ינא .זרכמל העצה שיגהל שקבמה ,]דיקפת אלמל[ _____________ ת/שמשמ
 .ףוגה םשב הז ריהצת
-ב"נשת ,םיזרכמה תבוח קוחל "תורדגה" 1 'סמ ףיעסב םתרדגהכ "ינוניב וא ןטק ,ריעז קסע"  םיחנומה תועמשמ הז יריהצתב

 .םתוא ה/ןיבמ ינא יכו הלא םיחנומ לש םתועמשמ יל הרבסוה יכ ת/רשאמ ינא .1992

 )דעוימה םוקמב X ןמסל שי(  – יכ ריהצמ יננה

 ;םישדח םילקש ןוילימ 2 לע הלוע וניא ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע השימח דע קיסעמ ינא – "ריעז קסע"

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 2 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 20-ל השיש ןיב קיסעמ ינא – "ןטק קסע"
 ;"ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח םילקש ןוילימ 20 לע הלוע וניא ךא םישדח

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 20 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 100-ל 21 ןיב קיסעמ ינא – "ינוניב קסע"
 "ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח םילקש ןוילימ 100 לע הלוע וניא ךא םישדח
 ;"ןטק קסע" וא

 ןיפוליחל

 םילקש ןוילימ 100 לע הלוע ילש יתנשה תואקסעה רוזחמש וא םידבוע 100 לעמ קיסעמ ינא – "לודג קסע"
 ;"ינוניב קסע" וא "ןטק קסע" וא "ריעז קסע" הרדגהבש םיאנתה דחא יבגל םייקתמ אלו ,םישדח

  
             .תמא ליעלד יריהצת ןכותו יתמיתח ןלהל ,ימש הז

______________  

       ]המיתחו םש[      

 

 רושיא

 ינפב ה/עיפוה __________:םויב יכ הזב ת/רשאמ ,ד"וע ,__________________ ,מ"חה ינא
  ידרשמב
 _____________:'בג/רמ ,_________:בושיב __________________________:תבותכב
 יכ ה/ויתרהזהש  ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה / _____________ :ז.ת ידי לע ה/ומצע הת/ההיזש
 תונוכנ תא רשיא ,ןכ השעי/ת אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהי/ת יכו תמא ריהצהל ה/וילע
 .ינפב הילע ה/םתחו ותרהצה
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זרכמל 'ה  3   חפסנ
עיצמה רתאב רויס ח"וד  

 
 _________________ :רויסה תעשו ךיראת     :הרבחה םש

    :םיפתתשמ
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