
תינכות יטרפ  ירקיע 
הרבחה ןיבל  ךניב  תורשקתהה  תינכות  .הרבחה  ןיבל  ךניב  תורשקתהה  ירקיע  תא  תיצמתב  ךתעידיל  איבהל  תאזב  תדבכתמ  הרבחה )"  " וא םוקלט " ןלוג  : " ןלהל .פ.ח 51-453804-0 (  "מ , עב םוקלט  ןלוג  תרבח 

.ךלש  תינכותה  ןמ  דרפנ  יתלב  קלח  הווהמו  "ן " טר יתוריש  ןתמל  םייללכ  םיאנת   " ספוטב םיעיפומה  םיאנתל  םג  הפופכ 
 

: ךיראת
ילארשי לארשי  יונמה : םש 

5-5555555-6 יונמה : .ז.ת 
ביבא לת  .ד.ת 111 , יונמה : ןעמ 

 580000000 ףסונ : ןופלט  סמ '
"ל : אוד

יטרפ יונמ : גוס 
058-1111111 ןופלטה : /י  רפסמ

אלל תמייקש -  לככ  תובייחתהה , תפוקת  ךשמ  . 1
 – יונמה ידי  לע  םישקובמה  םיתורישה  יפירעת  . 2

 
תורישה ריחמ  תורישה םש 

שדוחל  ₪ 35 שדוחל  לש 35 ₪  תולעב  הליבח 
.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידעיל  לארשימ  םינורסמ  / תוחישב ךלהמב דבלב , םידיינ  םידעיל  ( SMS  ) םינורסמ דעו 3000  החיש  תוקד  דע 3000  תללוכ  הליבחה 

* בויח רוזחמ 
** אבה בויחה  רוזחמל  רבעוי  בויח  רוזחמ  ךלהמב  לצונ  אלש  תיסיסבה  הליבחה  חפנ  .הליבחב  לולכ  תיסיסבה הליבחה   )" בויח רוזחמ  ךלהמב  הגי  דע 200 ג' תללוכה  השילגה  תליבח  ")

הליבחב לולכ  **** םירחבנ םידעיל  "ל  וחל תוחיש  תוקד  דע 240 
.דחא בויח  רוזחמל  תושדחתמ  תוליבח  דע 5   1GB לכל לש 3.90 ₪  תולעב  תשדחתמ  השילג  תליבח 

 
וא

 
לש תישדוח  תולעב   5GB וא לש 6.90 ₪  תישדוח  תולעב   2GB חפנב תשדחתמ ) אל   ) העובק תפסונ  הליבח 

 ₪.*** 9.90

( דבלב בויחה  רוזחמב  ףקותב   ) תופסונ השילג  תוליבח 

' גא  60 MMS תעדוה
.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידיינ  םידעיל  גא '  1 ( הליבחהמ הגירחב   ) דיינל  SMS

.םוימירפ ירפסמ  ללוכ  אל  .דבלב  לארשיב  םידעיל   ₪ 0.178 ( הליבחהמ הגירחב   ) החיש תקד 
SIM סיטרכ לכל   ₪ 19 םיימעפ דח   SIM ימד
SIM סיטרכ לכל   ₪ 30 םיימעפ דח  רוביח  ימד 

( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 םיימעפ דח  רבעמ  ימד 
"ק) וה התואב  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 5 ( בויח רוזחמל  ( ) יארשא יסיטרכ  לע  לח  אל   ) קנב ןובשח  בויחל  האשרהב  לופיט  ימד 

 ₪ 3.90 ( בויח רוזחמל   ) ילוק את  תוריש 
"ק) וה התואב  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 15 ( ימעפ דח  ( ) יארשא יסיטרכ  לע  לח  אל   ) קנב ןובשח  בויחל  האשרה  תמקה  ימד 

( רז ותואב כ"א  םימלושמה  םלשמה  ןובשח  תחת  םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 30 ( ימעפ דח   ) רז יארשא  סיטרכב  בויח  ימד 
( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 דח  ) החיש יוהיז  תחיתפ  / תמיסח דיינ , רפסמ  תפלחה  ההוזמ , החיש  הדיעו , תחיש  הניתממ , החיש 

( ימעפ
 

הצריש וק  לכל  סחיב  בטקאי )"  )" ולש םיסה  סיטרכ  תא  ליעפי  יכ  יאנתבו  העשב 9:00  םוימ 01.03.22  רחואי  אל  דעו  העשב 9:00  םוימ 19.04.21  לחה  הליבחל  ףרטצהל  יאשר  םייק  חוקל  וא  שדח  ףרטצמ 
, םיסה סיטרכ  תלעפה  םע  קר  ףקותל  סנכית  תורשקתהה  תוחוקל 0058 .* תורישל  רשקתהל  שי  ןורחאה  דעומה  רחאל  בוטקיא )  ) הלעפה עוציבל  העשב 9:00.  םוימ 01.05.22  רחואי  אלו  דע  הליבחל , ףרצל 

.המשרהה תעב  הרקמ  לכב  ובגייש  םיסה  ימד  טעמל 
 

, הלש ןוישירה  תוארוהל  םאתהבו  ידעלבה  התעד  לוקיש  יפל  תיאשר , הרבחה  .ישדוחה  בויחה  רוזחמ  לש  ותליחת  דעומב  יטמוטוא  ןפואב  שדוח  ידמ  תשדחתמ  רשא  הבוצק , יתלב  הפוקתל  הקסע  איה  הליבחה 
היצלוגרה תוארוהל  םאתהב  שארמ  יונמל  חלשית  ךכ  לע  העדוהו  הב , םיללכנה  םיתורישה  ףקיה  תא  וא  התלוכת ו/ תא  וא  הליבחה ו/ ריחמ  תא  דירוהל ) וא  תולעהל   ) תונשל תעל , תעמ  הליבחה  יאנת  תא  תונשל 

.תויטנוולרה ןידהו 
 

.תוקד  120 יברימ -  החיש  ךרוא  .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל  דע  הלבטב  טרופמה  ףירעתה  יפל  בייוחת  ( SMS תועדוה תוחיש ,  ) םיביכרמה דחאל  סחיב  שומישה  תלבגמל  העגה  םע  *
 

אצמנ יונמהש  יאנתבו  דבלב , ינשה ) רוזחמה   ) אבה בויחה  רוזחמ  ךלהמב  לוצינל  ןתינו  רבעוי  ינושארה ) רוזחמה   ) בויח רוזחמ  ךלהמב  לצונ  אלש  תיסיסבה  הליבחה  חפנ  תורשקתהה , יאנתב  רומאה  ףא  לע  **
ךלהמב שומיש  לכ  ישילשה .) רוזחמה   ) ףסונ בויח  רוזחמל  רבעוי  אל  אוהו  לוצינל  דוע  ןתינ  וניא  ינשה  רוזחמה  ךלהמב  לצונ  אלו  רבעוהש  חפנ  .ינושארה  רוזחמב  היה  הב  הליבח  התואב  ינשה  רוזחמה  לכ  ךלהמב 

.רבעומה חפנה  ןמ  הכוני  תיסיסבה  הליבחה  יוצימ  רחאל  קרו  בויח , רוזחמ  ותוא  לש  תיסיסבה  הליבחה  ןמ  הליחת  הכוני  בויח  רוזחמ 
 

חפנ אולמ  יוצימ  םע  .תפסונה  השילגה  תליבח  יאנתל  םאתהב  (ו)ת , פסונה השילגה  (ו)ת  ליבח יוצימל  דע  שולגלו  ךישמהל  לכות  תשדחתמ –  וא  העובק  ימעפ , - דח ןפואב  השילגה , תליבח  תלדגה  תשכרו  לככ  ***
לכב ןלטבל  לכות  תשכרו , הדימב  .תופסונ  השילג  תוליבח  שוכרל  ביוחמ  ךניא  .אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל  דע  השילג  ךשמהל  םסחית  תשכרו , לככ  תופסונה , תוליבחב  השילגה  חפנו  הליבחב , לולכה  השילגה 

https://www.golantelecom.co.il/rates קנילב הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  הליבחב  םילולכ  םניאש  םיתורישה  רתי  יפירעת  .יסחי  ןפואב  ביוחת  לחה - ןהב  שומישהו  לככו  תע ,
 

.דרפנב וביוחיו  הליבחב  םילולכ  םניא  תועצמאב 016  גויחו  רחא  ימואלניב  ליעפמל  ךויש  וא  רחא  ימואלניב  ליעפמ  תועצמאב  גויח  (. 016  ) ימואלניב םוקלט  ןלוג  תועצמאב  גייחמו  ךיושמ  ךניהו  הדימב  ****
גנוה הירגנוה , דנלוה , יאווה , הקירפא , םורד  קרמנד , הינמרג , הינטירב , ליזרב , היגלב , הירגלוב , תירבה , תוצרא  הניטנגרא , הינוטסא , דנלריא , הילטיא , יאווגורוא , הילרטסוא , הירטסוא ,  : םיחיינ םידעי 

וטרופ ןילופ , לגוטרופ , ונירמ , ןס  היקבולס , הינבולס , רופגניס , ןיס , דרפס , דנליז , וינ  היגברונ , וקיסקמ , הטלמ , היזלמ , אטיל , היבטל , גרובמסקול , ןפי , ןווי , ןאוויט , היקרוט , הלואצנו , ןקיתוו , גנוק ,
.הדנקו "ב  הרא םידיינ : םידעי  .דנליאת  ץיווש , הידווש , היסור , הינמור , היטאורק , םורד ,)  ) ןיסירפק הדנק , ןטסחזק , םורד ,)  ) האירוק תפרצ , היכ , צ' הלי , צ' ןטסיקפ , וקיר ,

https://www.golantelecom.co.il/sites/default/files/media- קנילב הרבחה  לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  תוקדה  תסכמ  יוצימ  רחאל  הליבחב  תולולכה  תונידמל  תוחישה  יפירעת 
files/tariffs_ILD_he_IL.pdf_14.12.21.pdf

.ןיינעב יהשלכ  הנעט  עמשת  אלו  ידעלבה , התעד  לוקיש  יפל  םדקומה , ומויסל  איבהל  וא  עצבמה ו/ ףקות  תא  ךיראהל  תיאשר  הרבחה 
 

אלל   - םיעובק םימולשת  טוריפ 
.םיס קר   / " only sim : " הצקה דויצ  םגד 

 
טנרטניא  תורשקתהה : עוציב  ןפוא 

 
.הרבחה םע  תורשקתהה  תעב  ידיל  רסמנ  ספוטה  יכו  תינכתה  יטרפ  ירקיע  ספוט  תא  יתארק  יכ  הזב  רשאמו  ריהצמ  , (5-5555555-6 ז.ת :  ) ילארשי לארשי  "מ, חה ינא 

חוקלה : ]תמיתח  טנרטניאב ימצע  םושיר  : ] םוקלט ןלוג  גיצנ  תמיתח 

ופי 61020 - ביבא לת  .ד.ת 2058  .פ.ח 51-453804-0  "מ  עב םוקלט  ןלוג 
072-2220058 0058Go* 1-800-016-058סקפ : lan Teleco m Ltd. P.O.B 2058 Tel Aviv-Jaffa 61020

Fax: 072-2220058
g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il רוביצה : www.gתונולת  o lanteleco m.co .ilCo rrespo ndence to  Custo mers Co mplaints: g tpniyo t@g o lanteleco m.co .il

https://www.golantelecom.co.il/rates

	עיקרי פרטי תוכנית

