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 !שלום לכל נאמנינו 

 

 :השבוע קרה אכן האחרונה השנה כל במשך והודענו שכתבנו מה

 בנוסף  וזאת לאוויר עלו טלקום גולןו וחברת טלקום הוט מבית מובייל הוט החדשות החברות שתי

 .האחרונים בחודשים לאוויר עלו כבר שחלקן MVNO- ה לחברות

 מלא כיסוי להם יש כרגע, דבר לכל סלולאריות חברות שנים 1 מקסימום בתוך תהינה החברות שתי
 ישתמשו שתמיד MVNO ה חברות לעומת הקיימות הסלולאר חברות רשתות של בגיבוי הארץ בכול

  . אחרים של ברשת

 שהפתיע מה, ר"הנס בדף בעברעל כך  כתבנו וגם והתנאים המחירים את הערכנו השוק מהכרות
 של  המסלול: מאוד כבדים ולקוחות פרטיים לקוחות עבור אגרסיבי במחיר נכנסוחברות  שאכן, בעיקר

 .טלקום הוט לחודש ₪ 99-ו טלקום גולן לחודש ₪ 99 של במחיר" כלול הכול"

 גלישהה חבילות כל על מייתר וגם דקות" קימספ" כלול המסלול כי VPN-ה על לוותר ניתן אלו בחבילת

 . כלולות הם שגם   SMS-וה

 מסלול זה SMS-ל ג"א 71 או גלישה למגה ג"א 71 -ו לדקה ג"א 71 :קלים ובינוניים משתמשים לגבי

 .לחודש ₪ 71 של בעלות השנייה והחברה, חודשית עלות ללא אחת בחברה - טוב

 .דקות 21 -כ הכולל ח"ש 9.9 -ב  לנו שהיוהעבר  מעסקאות טוב יותר אפילו

 .החודשי בתשלום מכשיר שיש תזכרו בקיבוצים יוםקיימות כש עסקאותל בהשוואה

 

 .אמינה או, זולה, טובה יותר החברות משתי מי גורפת המלצה זה בשלב לתת בכוונתנו אין

 : לדוגמא – אחר בתחום וחסרון מסוים בתחום יתרון אחת ולכל החברות שתי בין הבדלים יש

 הזה במחיר(  בעתיד)  ל"לחו שיחות גם כולל אבל ₪ 99 הוא גולן של כלול הכול. 

 חלוקת  על הגבלה ויש ל"לחו שיחות אין אבל לחודש ₪ 99 הוא טלקום הוט של המחיר

 . WIFI -ה דרך משותפת גלישה

 המרכיב ואת ההתחייבות את: שלו הקיים ההסכם את וקיבוץ קיבוץ כל לבדוק חשוב מקרה בכול
 ?לנהוג וכיצד איך לבדוק מכן לאחר ורק הכספי

 ילדות ממחלות לסבול עלולות קצר בזמן לקוחות אלפי הקולטות חדשות שחברות בחשבון לקחת יש
 ".מתאים לא" עסקים שלמשתמשים – ועוד ברשת תמיכה או שרות של

 .שאלה בכל לרשותכם עומדים כמובן אנחנו

 

 :ביותר חשוב נוסף נושא

 לחייג ויוכל שמהשלוחות מנת על החדשות החברות של הקידומות את הקיבוצים במרכזיות לפתוח יש
 :החברות של הקידומות רשימת ב"רצ - במרכזייה להיחסם בלי החדשות לקידומות

 100 הוירטואליות למפעילות – MVNO 

 100 – לHOT ( 101 ב גם להשתמש שתמשיך)  מובייל 

 109 – טלקום לגולן 

 

 לכולם בהצלחה

 ובעז שלומי

 


