
 רפסמ אשונ דויצה תוניקתל תוירחא הנוקל הזב תנתונ )"הרבחה" :ןלהל( 513955252 .פ.ח ,פורג ןוקייא תרבח
 אלא ,וידי לע דויצה תשיכר דעוממ לחה םישדוח 12 לש הפוקתל תאזו ,ןלהל םיניוצמ ויטרפ רשא Apple תיבמ ירודיס
  :ןלהל רומאל ףופכב תאזו ,)"תוירחאה תפוקת" :ןלהל( וז הדועת ג"ע תרחא ןיוצ םא

 דויצה תא שכר רשא הנוקה רובעו )"דויצה יטרפ"/"דויצה" :ןלהל( ףדל רבעמ טרופמה דויצל קר תנתינ תוירחאה .1
  .יתחפשמ וא יתיב ,ישיא שומישל
 

 יטרפ תא ,ןלהל 4 ףיעס תוארוהל ףופכב ,ףילחת וא ןקתת ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,הרבחה תוירחאה תפוקתב .2
 ואבוי דויצה יטירפש דבלבו ,םולשתב הנוקה בויח אלל תאזו םיניקת יתלב וא םימוגפ הרבחה י"ע ואצמיש דויצה
 תודוקנמו לא דויצה תלבוה .ךשמהב תוטרופמה )תורישה תודוקנ ןלהל( תויונחה/תורישה תונחתמ תחא לא
  .תידעלבה ותוירחא לעו ונובשח לע ,הנוקה י"ע השעת תורישה

 
 תטלחה י”פע ועבקי רשא חולשמ ימוחתב תורישה ןתניי ,)םולשתב תוריש( חוקלה תיבב תוריש לש הרקמב .3

  .תעל תעמ הרבחה
 

 לככ( ןוקית לכ םהב רשא ,ןלהל םיטרופמה םירקמהמ דחא לכב לוחת אל ,ללכבו וז הדועת פ”ע הרבחה תוירחא .4
 ועקשויש הדובע תועשו הקידב ,םיפלחומ דויצ יטרפו םיפלח תולע תוברל ,דויצה לש הפלחה וא )ועצבל ןתינש
  :םירקמה הלאו .תעה התואב ףקותב היהיש הרבחה ןוריחמל םאתהב םולשתב ועצובי ,ןוקיתב
 לע ריבס יתלב ץחל ,םילזונ תכיפש תוברל ,תונלשר ,ןודז ,ןוילע חכ ,רבש י"ע דויצה קוזינ םא )א(

 .םיינזוא תוועש תוברל ,ךולכל ,קבא ,הגירח ׳פמט וא/ו שמשל הפישח ,תפטעמה
 חתמב םייונישמ האצותכ וא ,ריהז אל וא ,תוארוהה יפל אלש וא ,ןוכנ אל שומישמ האצותכ דויצה קוזינ םא )ב(

 אל הוולנ רזיבאב שומישמ האצותכ וא ,םיאתמ יתלב למשח חתמב שומישמ האצותכ וא ,למשחה
  .םיאתמ

  .הרבחה םעטמ השרומ וניאו ךמסומ יאנכט וניאש םרוג י"ע דויצב ןוקית וא יוניש ,לופיט השענ םא )ג(
 הסכמ וא הלח הניא תוירחאה יכ שגדומו רהבומ ,ךליאו 7 הרדסמ )"ןופייא" :ןלהל( iPhone ירישכמ יבגל )ד(

  .אוהש גוס לכמ ,היזורוקו קבא ,םימ יקזנ הרקמ םושב
 יקזנ הסכמ תוירחאה יכ שגדומו רהבומ ,ךליאו 2 הרדסמ )"שטוו לפא" :ןלהל(  WatchApple ינועש יבגל )ה(

 22,810: 2010 ימואלניב ןקת יפל רצוימ ןועשה( שומישה תוארוהל םאתהב ןועשב שומישל ףופכב םימ
;ISO  וא םימ יקס ,הלילצב אל ךא ,הייחשב לשמל ,םידודר םימב קרו ךא וב שמתשהל ןתינ תאז םע דחי 

 .)ההובג תוריהמב תורחא םימ תויוליעפב
 

 ךסמה תפלחה ,םתופיפצו םעבצ ,םילסקיפה תומכ ןיינעל הז ללכבו ,ךסמב הנומת תוכיאל הרושקה הנולת לכב .5
  .יטנבלרה דויצה גוסל הנומתה תוכיא תמרל עגונב ןרצי תויחנהל הפופכ ונוקית וא
 

 Apple Watch ינועש ,AppleTV/)בתנ(רטואר/Beats/iPod/iPhone/iPad גוסמ דויצל ףוליח יקלח תקפסא .6
 תנש םות םוימ םישדוח 12 דע ,השירד יפל הרבחה י"ע עצובת ח”ש 300 לע הלוע וריחמש AirPods תוינזואו

 .תע התואב המוד דויצ תולעמ 75% דע התולעש המלש ףוליח יקלח תכרע תועצמאב ,הנושארה תוירחאה
 

 םשל ףוליח יקלח ,ותשירד יפ לע ,הנוקל קפסת הרבחה יכ ,דבלב ןופייא גוסמ דויצ יבגל ,רהבומ רומאה תורמל .7
 הנושארה תוירחאה תנש םות םוימ םישדוח 12 דע תאזו הרבחהמ שכר הנוקה רשא ןופייא גוסמ דויצ ןוקית
 קלח לע יכ הריהבמ הרבחה קפס לכ רסה ןעמל .ןלהל תפרוצמה הלבטב םיטרופמה ףוליחה יקלחל םאתהבו

 ףיסוהל ,ןכדעל תיאשר הרבחה יכ רהבומ דוע .ליעל 6 ףיעסב םיללכה ולוחי ןלהלש הלבטב עיפומ וניא רשא ףוליח
   :ןרציה תויחנה פ"ע תעל תעמ הלבטב םיטרופמה ףוליחה יקלח יטרפ תא עורגל וא

 
 

 

 

 



iPhone סוג                       

חלקי חילוף
SE66 Plus6S6S Plus77 Plus88 PlusXXsXs MaxXr

כפתור הבית

ספוע אמצעי כפתור ווליום

✔מצלמה אחורית ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

✔רמקול ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

✔אפרכסת ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

✔סוללה ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

✔מנוע רטט ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

SIM מגירת✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

SIM מנגנון הוצאת מגירת

כיסוי אחורי

מחזיקי מסך

✔תצוגה ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️✔ ️

 

 

 

 

 

 

 

  .הרבחה לש הכימתהו תוחוקלה תורישל תונפל ןתינ ליעל הלבטב לולכ וניאש םדקתמ םגדמ ןופייא דויצל ףוליח יקלח תודוא עדימל **

 

 פ"ע תעל תעמ הלבטב םיטרופמה ףוליחה יקלח יטרפ תא עורגל וא ףיסוהל ,ןכדעל תיאשר הרבחה יכ רהבומ דוע .8
   :ןרציה תויחנה
 

  .הנכותל רושקה לכב וא הנכותל סחיב הלח הניא ,ללכבו וז הדועת יפ לע הרבחה תוירחא יכ רהבומ .9
 

 ןוקית םאש רהבומ רומאה תויללכמ עוגפל ילבמ .גוסו ןימ לכמ יתאצות וא ףיקע קזנ לכל תיארחא הניא הרבחה .10
 הניא הרבחה ,תרחא הרוצ לכב וא תיטפוא ,תיטנגמ הידמב ,םיחישק םיקסידב עדימ תרבעהב ךורכ תוריש וא/ו

  .ותרבעהל וא/ו רומאה עדימל איהש הרוצ לכב תיארחא
 

 תא הרבחל קפסל הנקתהל יאנתכ בייחתמ הנוקה ,הלעפהה תכרעמ דויצב שדחמ ןיקתהל שרדנ םא .11
  .ןידכ שכרש תירוקמה הלעפהה תכרעמ

 
 הנוקה .התולעבב םוגפה טירפה וא קלחה ראשי ,תוירחאה תרגסמב דויצב םוגפ קלח וא טירפ ףילחת הרבחה םא .12

 םכסומ .תעה התואב הרבחה ינוריחמב טרופמכ ריחמב ףלחוהש םוגפה קלחה טירפה תא הרבחהמ שוכרל יאשר
 םוי 90-מ תוחפ אלו וז הדועת לש תוירחאה תפוקת םות םע םייתסת ףלחומה טירפה לע תוירחאה יכ
 .ןוקיתה דעוממ

 
 ריסתו ןווכמ קזנכ הטירחה תא הרבחה הארת הטירח לש הרקמב .דויצה יבג לע הטירח עצבל טלחומ רוסיא לח .13

  .הטירחה העצוב וילע קלחהמ תוירחא לכ
 

 .השיכרה תינובשח ףוריצב וז תוירחא תדועת הנוקה גיצי תוירחאה םע רשקב הינפ לכב ,ןידה תוארוהל ףופכב .14
 

 י"ע פ"עב וא בתכב ,ונתינש לככ ,ונתינש תורחא וא תומדוק תויוברע וא תוירחא לכ תלטבמ וז תוירחא תדועת .15
   .Apple וא/ו הרבחה
 

  



  הדבעמל הריסמו ינכט ץועייל תוריש תודוקנ

 
 124 ןולא לאגי ,גזגיז :ביבא לת

 
 )יכדרמ תיב( 12 הכאלמה ילעב ,גז גיז :הפיח

 
 10 טורפש ןבא ,ןקירוה :םילשורי

 
 12 רצוקה ,הצפה לאפר :עבש ראב

 
 :ונרתאב ורקב אנא ץראה יבחרב תורוזפה תופסונ תוריש תונחתל

https://www.icongroup.co.il/ 
 

 8:00-17:00 תועשה ןיב ה-א םימיב 03-3030405 :תינכט הכימתו תוחוקל תוריש
 

 חוקלה יטרפ

 
  ______________ :הינקה ךיראת ______________ :הנוקה םש

 _________________ :ןופלט ______________ :הנוקה תבותכ
 
 

 דויצה יטרפ
 

                                     ירודיס רפסמ                                .א     :דויצה גוס
                                     ירודיס רפסמ                                .ב                   
                                     ירודיס רפסמ                                .ג                   
 
 

                                    תוירחא םויס ךיראת                                  תוירחא תליחת ךיראת
 

 .תוירחאה תדועתל דומצב השיכרה תינובשח תא רומשל בושח*
 

 

  
  
  

 


