
 ןכרצל הזב תנתונ )"הרבחה" :ןלהל( הווקת חתפ ,1 ןיבר קחצי ךרד 'חרמ 513955252 .פ.ח ,פורג ןוקייא תרבח
 םישדוח 12 לש הפוקתל תאזו ,ןלהל םיניוצמ ויטרפ רשא Apple תיבמ ירודיס רפסמ אשונ רישכמה תוניקתל תוירחא
 ףופכב תאזו ,)"תוירחאה תפוקת" :ןלהל( וז הדועת ג"ע תרחא ןיוצ םא אלא ,ותריסמו רישכמה תשיכר דעוממ לחה
  :ןלהל רומאל

 רישכמה תא שכר רשא ןכרצה רובעו )"רישכמה" :ןלהל( ףדל רבעמ טרופמה רישכמל קר תנתינ תוירחאה .1
  .יתחפשמ וא יתיב ,ישיא שומישל
 

 ,ןלהל 5 ףיעסל ףופכב ,ידעלבה התעד לוקיש יפל ,ףילחת וא ןקתת ,)המעטמ ימ וא( הרבחה תוירחאה תפוקתב .2
 בצמל רישכמה תבשה ךות ,םולשתב ןכרצה בויח אלל תאזו ןיקת יתלב וא םוגפ הרבחה י"ע אצמיש רישכמה תא
 )"תורישה תודוקנ" :ןלהל( תויונחה/תורישה תונחתמ תחא לא אבוי רישכמהש דבלבו ,לוקלקה אלמלא היה ובש
 ותוירחא לעו ונובשח לע ,ןכרצה י"ע השעת תורישה תודוקנמו לא רישכמה תלבוה .ךשמהב תוטרופמה
 וא ןוקיתה תוהמ וב טרופתש בתכב רושיא )המעטמ ימ וא( הרבחה רוסמת הפלחהה וא ןוקיתה רחאל .תידעלבה
  .םישדחו םיירוקמ םיפילחמה םיקלחה ויהי ,תוירחאה תרגסמב רומאכ ןוקית לש הרקמב  .הפלחהה

 
 .ךרע הוושו המוד תוכיאו גוסמ וא ההז שדח רצומל היהת הפלחה ,רישכמה תא ףילחהל הרבחה הרחבש לככ .3

 לוקיש יפל ,הפלחהה וא ןוקיתה ףלח ,רישכמה ןיגב םלישש הרומתה תא ןכרצל בישהל םג תיאשר היהת הרבחה
 .התעד
 

  רישכמה ראשיי ,שדח קלח וא רישכמב תוירחאה תרגסמב רישכמב םוגפ קלח וא םוגפ רישכמ ףילחת הרבחה םא .4
 טרופמכ ריחמב ףלחוהש םוגפה קלחה וא רישכמה תא הרבחהמ שוכרל יאשר ןכרצה .התולעבב םוגפה קלחה וא
 םות םע םייתסת ,ןיינעה יפל ,ףלחומה קלחה וא רישכמה לע תוירחאה יכ םכסומ .תעה התואב הרבחה ינוריחמב
 .ןוקיתה דעוממ םוי 90-מ תוחפ אלו וז הדועת לש תוירחאה תפוקת

 
 ןוקית לכ רומאכ םירקמב .ןלהל םיטרופמה םירקמהמ דחא לכב לוחת אל ,ללכבו וז הדועת יפ לע הרבחה תוירחא .5

 הדובע תועשו הקידב ,םיפילחמ רישכמ יטרפו םיפלח תולע תוברל ,רישכמה לש הפלחה וא )ועצבל ןתינש לככ(
  :םירקמה הלאו .תעה התואב ףקותב היהיש הרבחה ןוריחמל םאתהב םולשתב ועצובי ,הרבחה ידי לע  ועקשויש
 לע ריבס יתלב ץחל ,היזורוק ,םילזונ תכיפש תוברל ,תונלשר ,ןודז ,ןוילע חכ ,רבש י"ע רישכמה קוזינ םא )א(

  .םיינזוא תוועש תוברל ,ךולכל וא הגירח 'פמטל ,קבא ,שמשל הפישח ,תפטעמה
 האצותכ וא ,ריהז אל וא ,תוארוהה יפל אלש וא ,ןוכנ אל שומישמ האצותכ רישכמה קוזינ םא )ב(

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

 ןוקית וא יוניש ,לופיט תובקעב םרגנ ,תוירחאה תא ליעפהל ןכרצה שקבמ וניגב ,רישכמב לוקלקה םא )ג(
  .הרבחה םעטמ השרומ וניאו ךמסומ יאנכט וניאש םרוג י"ע רישכמב

 הרקמ םושב הסכמ וא הלח הניא תוירחאה יכ שגדומו רהבומ :ךליאו 7 הרדסמ iPhone ירישכמ יבגל )ד(
  .אוהש גוס לכמ ,היזורוקו קבא ,םימ יקזנ

 שומישל ףופכב םימ יקזנ הסכמ תוירחאה יכ שגדומו רהבומ ,ךליאו 2 הרדסמ Apple Watch ינועש יבגל )ה(
 תאז םע דחי  ISO; 22,810: 2010 ימואלניב ןקת יפל רצוימ ןועשה( שומישה תוארוהל םאתהב ןועשב
 םימ תויוליעפב וא םימ יקס ,הלילצב אל ךא ,הייחשב לשמל ,םידודר םימב קרו ךא וב שמתשהל ןתינ
 .)ההובג תוריהמב תורחא
 

 אל )הרבחה תטלחה יפל ,ןכרצל הרומתה תא וניגב בישת וא ופילחת ןיפולחל וא( רישכמה תא ןקתת הרבחה .6
 תופוקתה ןיינמב ואובי אל םיגחו תותבש .תורישה תדוקנל רישכמה רסמנ ובש םויהמ םימי הרשע םותמ רחואי
 .ליעל
 

 ךסמה תפלחה ,םתופיפצו םעבצ ,םילסקיפה תומכ ןיינעל הז ללכבו ,ךסמב הנומת תוכיאל הרושקה הנולת לכב .7
  .יטנבלרה רישכמה גוסל הנומתה תוכיא תמרל עגונב ןרצי תויחנהל הפופכ ונוקית וא
 

 רוכמת )המעטמ ימ וא( הרבחה ,תוירחאה תפוקת םותמ םישדוח 12 דע :a 300 לע הלוע םריחמש םירצומ רובע .8
 .רישכמה ןוקית םשל ,התעד לוקיש יפל עבקייש ריחמב ,ףוליח יקלח ,ןכרצה דצמ השירד לש הרקמב ,ןכרצל
 םותמ םישדוח 12 דע ,)המע רושקה וא המעטמ ימ וא( הרבחה לש הדבעמב רישכמה תא ןקתי רשא ןכרצ ,ףסונב



 רתיו אלש דבלבו ,ירשפא רבדהש לככ ,ףלחומה ףוליחה קלח תא וידיל לבקל יאשר היהי ,תוירחאה תפוקת
  .וידיב ףלחומה קלחה תרתוה לע )ילטיגיד ספוטב תוברל( בתכבו שרופמב

 
 הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ ,הרבחה תדבעמב רישכמה ןוקיתו ףוליח יקלח תשיכר לש תויורשפאל ףסונב
 רחבי חוקלהש הרקמבו ,התעד לוקיש יפל עבקייש ריחמב יפולח שדח רישכמ שוכרל היתוחוקלל עיצהל תיאשר
 .הידיב לוקתה רישכמה תא ריאשהל תיאשר אהת הרבחה ,ליעל רומאה ףא לעו ,תאז תורשפאב
 

  .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 ןכרצה ,הלעפהה תכרעמ רישכמב שדחמ ןיקתהל שרדנ םא .11
  .ןידכ שכרש תירוקמה הלעפהה תכרעמ

 
 ריסתו ןווכמ קזנכ הטירחה תא הרבחה הארת הטירח לש הרקמב .רישכמה יבג לע הטירח עצבל טלחומ רוסיא לח .12

  .וניגב םרגנש קזנ וא/ו הטירחה העצוב וילע קלחהמ תוירחא לכ
 

 .וז תוירחא תדועת ןכרצה גיצי תוירחאה םע רשקב הינפ לכב ,ןידה תוארוהל ףופכב .13
 

 י"ע פ"עב וא בתכב ,ונתינש לככ ,ונתינש תורחא וא תומדוק תויוברע וא תוירחא לכ תלטבמ וז תוירחא תדועת .14
   .Apple וא/ו הרבחה
 

  



 

 :הדבעמל הריסמל תוריש תודוקנ

  077-9292222 :ןופלט ,8 סינוקימ ,גזגיז :ביבא לת
  077-9292222 :ןופלט , 4 סלפה ,גז גיז :הפיח
  077-9292222 :ןופלט ,3 ומלועו םע ,גז גיז :םילשורי

 077-9292222 :ןופלט ,הצפה יק ,גז גיז :עבש ראב
 
 :ונרתאב ורקב אנא ץראה יבחרב תורוזפה תופסונ תוריש תונחתל

http://www.icongroup.co.il 
  03-3030405 :תינכט הכימתו תוחוקל תוריש
 9:00-17:00 תועשה ןיב ה-א םימיב
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