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תורישה ריחמ  תורישה םש 
 ₪ ךסב 49.90 עובק  ישדוח  םולשת 

 ₪ 44.90 ןושארה ו - וקה  רובע  שדוחל 
לש 24 הפוקתל  ינשה , וקה  רובע  שדוחל 

דעומב ולחיש  םינושארה  םישדוח 
רחאל 24 .םיווקהמ  דחא  לכ  תלעפה 

םיעובקה שומישה  ימד  ודמעי  םישדוח 
.שדוחל לש 98 ₪  ךס  לע 

5G הליבח

םולשתה לע  שדוחל  ךסב 20 ₪  החנה 
ךסבו ןושארה , וקה  רובע  עובקה  ישדוחה 

ישדוחה םולשתה  לע  שדוחל   ₪ 15
רחואמל דע  ינשה , וקה  רובע  עובקה 

םוימ םיישדוח  לש  הפוקת  ןיבמ :
יתוריש תקשה  וא  תינכתל  תופרטצהה 

תפוקת  )" הרבחה ידי  לע  רוד 5 
"(. הבטהה

תופרטצה תבטה 

אל .דבלב  לארשיב  םידעיל  לארשימ 
.םוימירפ ירפסמ  ללוכ 

םינורסמ תוקד , תללוכ  הליבחה 
.דבלב םידיינ  םידעיל  ( SMS)

הליבחב לולכ  500GB דע תללוכה  השילג  תליבח 
דעו בויח  רוזחמ  ךלהמב  רודב 4  השילג 

.הבטהה תפוקת  םותל 
הליבחה הבטהה  תפוקת  םותמ  לחה 

םג לולכתו  השילג ,  500GB דע לולכת 
יוסיכה ירוזיאל  ףופכב   ) רודב 5 השילג 

(*** ךמות רישכמב  שומישלו 
לש 3.90 תולעב  תשדחתמ  השילג  תליבח 

תושדחתמ תוליבח  דע 5   1GB לכל  ₪
.דחא בויח  רוזחמל 

 
אל  ) העובק תפסונ  הליבח  תולע 

לש תישדוח  תולעב   2GB חפנב תשדחתמ )
לש תישדוח  תולעב   5GB וא  ₪ 6.90

 ₪.** 9.90

ףקותב  ) תופסונ השילג  תוליבח 
( דבלב בויחה  רוזחמב 

הליבחב לולכ  םידעיל "ל  וחל תוחיש  תוקד  דע 300 
*** םירחבנ

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



.םוימירפ ירפסמ 
אל .דבלב  לארשיב  םידעיל   ₪ 0.178

.םוימירפ ירפסמ  ללוכ 
( הליבחהמ הגירחב   ) החיש תקד 

 ₪ 19 םיימעפ דח   SIM ימד
 ₪ 30 םיימעפ דח  רוביח  ימד 

( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 םיימעפ דח  רבעמ  ימד 
תחת םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 5

התואב םימלושמה  םלשמה  ןובשח 
"ק) וה

ןובשח בויחל  האשרהב  לופיט  ימד 
( יארשא יסיטרכ  לע  לח  אל   ) קנב

( בויח רוזחמל  )
 ₪ 3.90 ( בויח רוזחמל   ) ילוק את  תוריש 

תחת םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 15
התואב םימלושמה  םלשמה  ןובשח 

"ק) וה

ןובשח בויחל  האשרה  תמקה  ימד 
דח ( ) יארשא יסיטרכ  לע  לח  אל   ) קנב

( ימעפ
תחת םיווקה  לכ  רובע  דחא  בויח   ₪ ) 30

ותואב כ"א םימלושמה  םלשמה  ןובשח 
( רז

דח  ) רז יארשא  סיטרכב  בויח  ימד 
( ימעפ

( הליבחב לולכ   ₪ ) 0 החיש הדיעו , תחיש  הניתממ , החיש 
, דיינ רפסמ  תפלחה  ההוזמ ,

דח  ) החיש יוהיז  תחיתפ  / תמיסח
( ימעפ

 

העשב םוימ 01.04.21   רחואי  אל  דעו  העשב 9:00  םוימ 11.01.21  לחה  הליבחל  ףרטצהל  יאשר  םייק  חוקל  וא  שדח  ףרטצמ 
םוימ רחואי  אלו  דע  הליבחל , ףרצל  הצריש  וק  לכל  סחיב  בטקאי )"  )" ולש םיסה  סיטרכ  תא  ליעפי  יכ  יאנתבו   9:00

תורשקתהה תוחוקל 0058 .* תורישל  רשקתהל  שי  ןורחאה  דעומה  רחאל  בוטקיא )  ) הלעפה עוציבל  העשב 9:00 .   01.05.21
.המשרהה תעב  הרקמ  לכב  ובגייש  םיסה  ימד  טעמל  םיסה , סיטרכ  תלעפה  םע  קר  ףקותל  סנכית 

 
 

ךרע ל-100 ש"ח, הווש  ףקיהל  "ל , וחב ןיבו  ץראב  ןיב  ", 5G  " תליבחב םילולכ  םניאש  הרבחה  יתורישב  םישומישה  ףקיה  עיגה  םע 
ץוחמ לש 100 ש"ח  רבטצמ  םישומיש  ףרל  בוש  עיגתש  תמיא  לכ  ומצע  לע  רוזחי  ההז  בויח  .ח  ךסב 100 ש" םולשתב  ךנובשח  ביוחי 

ובגיי רומאה  ףרל  תחתמ  םיבויח  .ןידכ  שארמ  העדוהב  בויחה , ךרוצל  םישומישה  ףר  תא  תונשל  תיאשר  אהת  הרבחה  .הליבחל 
.בויחה  רוזחמ  םויסב  תינובשחב  ךרעית  האלמה  תונבשחתהה  .וכלהמב  ועצובש  םישומישה  רובע  בויחה , רוזחמ  םותב 

 
 

לוחי תרחא  ינשה , וקה  תלעפה  תפוקת  לכב  וז   5G תליבחב אוה  םג  אצמנ  ןושארה  וקהש  ךכב  הנתומ  לש 44.9 ₪  ריחמב  ינשה  וק  * 
 ₪(. 49.9  ) הליבחה לש  אלמה  הריחמ 

 
 

העגה םע  . SMS 3000 דעו החיש  תוקד  דע 3000  בויח : רוזחמ  ךלהמב  לארשיב ) דעיל  לארשיב  תוחישב   ) תללוכ הליבחה  **
תליחתל דע  הלבטב  טרופמה  ףירעתה  יפל  יונמה  בייוחי  ( SMS תועדוה תוחיש ,  ) םיביכרמה דחאל  סחיב  שומישה  תלבגמל 

.תוקד  120 יברימ -  החיש  ךרוא  .אבה  בויחה  רוזחמ 
 
 

דע השילג  ךשמהל  םסחית  תשכרו , לככ  תופסונה , תוליבחב  השילגה  חפנו  הליבחב , לולכה  השילגה  חפנ  אולמ  יוצימ  םע  ***
.אבה  בויחה  רוזחמ  תליחתל 

 
 

השילגה (ו)ת  ליבח יוצימל  דע  שולגלו  ךישמהל  לכות  תשדחתמ –  וא  העובק  ימעפ , - דח ןפואב  השילגה , תליבח  תלדגהתשכרו  לככ 
ןלטבל לכות  תשכרו , הדימב  .תופסונ  השילג  תוליבח  שוכרל  ביוחמ  ךניא  .תפסונה  השילגה  תליבח  יאנתל  םאתהב  (ו)ת , פסונה

רתאב םיטרופמ  הליבחב  םילולכ  םניאש  םיתורישה  רתי  יפירעת  יסחי . ןפואב  ביוחת  לחה - ןהב  שומישהו  לככו  תע , לכב 
https://g olantelecom.co.il/web/info/g eneral#rates קנילב הרבחה  לש  טנרטניאה 

 
 

יונמה ידי  לע  ךמות  דויצב  שומישל  רוד 5 , תשר  לש  יוסיכה  ירוזיאל  ףופכו  דבלב , הבטהה  תפוקת  םותב  לחי  רודב 5  השילג  תוריש 
תפוקת םות  םרט  רודב 5  השילג  רשפאל  תיאשר  היהת  םוקלט  ןלוג  .םוקלט  ןלוג  תשרב  רודב 5  השילג  תרשפאמה  הנכות  תסרגו 

.הבטהה תפוקת  ךלהמב  יונמל  תפסונ  תולע  אלל  תאזו  הבטהה ,
 

ליעפמל ךויש  וא  רחא  ימואלניב  ליעפמ  תועצמאב  גויח  (. 016  ) ימואלניב םוקלט  ןלוג  תועצמאב  גייחמו  ךיושמ  ךניהו  הדימב  ***
.דרפנב וביוחיו  הליבחב  םילולכ  םניא  תועצמאב 016  גויחו  רחא  ימואלניב 

https://golantelecom.co.il/web/info/general#rates


 
 

, היגלב הירגלוב , תירבה , תוצרא  הניטנגרא , הינוטסא , דנלריא , הילטיא , יאווגורוא , הילרטסוא , הירטסוא ,  : םיחיינ םידעי 
, הלואצנו ןקיתוו , גנוק , גנוה  הירגנוה , דנלוה , יאווה , הקירפא , םורד  קרמנד , הינמרג , הינטירב , ליזרב ,

, רופגניס ןיס , דרפס , דנליז , וינ  היגברונ , וקיסקמ , הטלמ , היזלמ , אטיל , היבטל , גרובמסקול , ןפי , ןווי , ןאוויט , היקרוט ,
, הדנק ןטסחזק , םורד ,)  ) האירוק תפרצ , היכ , צ' הלי , צ' ןטסיקפ , וקיר , וטרופ  ןילופ , לגוטרופ , ונירמ , ןס  היקבולס , הינבולס ,

.הדנקו "ב  הרא םידיינ : םידעי  .דנליאת  ץיווש , הידווש , היסור , הינמור , היטאורק , םורד ,)  ) ןיסירפק
 
 

הרבחה לש  טנרטניאה  רתאב  םיטרופמ  תוקדה  תסכמ  יוצימ  רחאל  הליבחב  תולולכה  תונידמל  תוחישה  יפירעת 
https://golantelecom.co.il/gui_lib/docs/tariffs_ILD_he_IL.pdf קנילב

 
 
 

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

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

 
טנרטניא  תורשקתהה : עוציב  ןפוא 

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

.הרבחה םע  תורשקתהה  תעב  ידיל 
חוקלה : ]תמיתח  טנרטניאב ימצע  םושיר  : ] םוקלט ןלוג  גיצנ  תמיתח 

לת .ד.ת 2058  .פ.ח 51-453804-0  "מ  עב םוקלט  ןלוג 
ופי 61020 - ביבא

072-2220058 סקפ :
1-800-016-058 *0058Go 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://golantelecom.co.il/gui_lib/docs/tariffs_ILD_he_IL.pdf
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